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Č L Á N K Y

Marek Stawski
Mezi Krakovem a Prahou
Kult sv. Cyrila a Metoděje v obou církevních
provinciích ve svědectví liturgických textů

Between Krakow and Prague
Cult of Sts. Cyril and Methodius in Both Church Provinces Witnessed by Liturgical
Texts
The text discusses the development of the cult of Sts. Cyril and Methodius in the
Czech Lands and Poland in the Middle Ages. The analysis of preserved liturgical texts
indicates that the cult of the saintly brothers had political and social implications. Its
traces existed in medieval Poland and in 1434 Cyril and Methodius were even nominated as the patrons of Poland. The cult was decidedly dependent on the political
rapprochement between Poland and the Czech Lands and the recovering sense of
membership in the community of the Slavic nations.
Key words: Cyril and Methodius, Charles IV, missal, Moravia, liturgy, the cult of saints,
Slavic community, the Jagiellons, the Slavic apostles, the Slavic liturgy, Velehrad,
breviary

Liturgický kult byl v dávných staletích obvykle stimulován nejistotou
a očekáváními společnosti, která vnímala svaté jako ochránce a přímluvce,
jinými slovy jako hrdiny vytvářené určitým historickým kontextem a svými
potřebami.1 Podobně tomu bylo také v případě kultu sv. Cyrila a Metoděje,
který se objevil náhle, vlivem potřeby okamžiku a byl posilován formující se
tradicí. Můžeme si všimnout, že jak v Čechách, tak i v Polsku předcházela
oficiální liturgický kult sv. Cyrila a Metoděje historiografie a hagiografie,
jež byly vytvářeny v úzkých dvorských a duchovních kruzích a nepochybně
měly vliv na myšlení tehdejší společnosti. Je možné, že popularizace a postupné zavádění postav obou svatých do církevní liturgie byly odpovědí
na jistou společenskou potřebu světců zvláštního významu. Cyril a Metoděj
patří do rodiny domácích svatých, jsou těmi, kdo přinesli víru a předali ji
v jazyce, jejž ovládala většina společnosti. V době, kdy se formoval český
jazyk a některé kruhy usilovaly o jeho propagaci, kdy se rodila česká gramatika, se právě Cyril a Metoděj stávali národními hrdiny, jež společnost
1
O této zvláštní roli světce jako hrdiny píše C z a r n o w s k i , Stefan: Kult bohaterów
i jego społeczne podłoże. Święty Patryk, bohater narodowy Irlandii. In: týž: Dzieła IV. Warszawa
1956, s. 12–25.
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potřebovala. Oba bratři se dostali do jejich okruhu, protože nejen přinesli
víru, ale také ve světě bojovali za práva jazyka lidu, což jasně dokládají
tehdejší liturgické texty.2
První známky oficiálního kultu sv. Cyrila a Metoděje na Moravě, které
jsou potvrzeny v synodálních statutech olomoucké diecéze, je možné datovat již do první poloviny 14. století, tedy o něco dříve, než uvádí Marie
Bláhová, která kladla jeho počátky do let 1380–1392.3 Statuta biskupa
Jana VII. Volka z roku 1349, hovořící o významu kultu svatých jako prostředníků mezi Bohem a lidmi, jasně vyzývají k tomu, aby byla patřičná úcta
prokazována i sv. Cyrilu a Metodějovi: „Inter quos beatissimi et gloriossimi
confessores et episcopi Cyrillus et Metudius et patres et apostoli et patroni nostri
precipui, qui felicissimum nostre dyocesis et ecclesie fertilitatis agrum et vineam
Domini sabbaoth tocius nostre patrie radices ediderunt et palmites multiplicium
virtutum, doctrinam longe lateque extenderunt fructus uberes proferentes, ubi flores
prodeunt nec arescunt, ubi semina eorum spersa non pereunt, ubi multiplicatis
manipulis grana glorie colliguntur.“4 Církevní zákonodárce uvádí, že Cyril
a Metoděj jsou považováni za apoštoly a patrony diecéze, ovoce jejich pastýřské služby je stále viditelné a pociťované a odtud pramení jejich zvláštní
postavení v katalogu svatých. V další části textu je přikázáno, aby se uctívala
místa spojená s přítomností svatých bratří; dnem jejich liturgické památky
měl být 9. březen.5 Ve světle synodálního nařízení je nutné si povšimnout,
že kult sv. Cyrila a Metoděje není možné považovat za chvilkový a náhodný, vytvořený fakticky z ničeho za Přemysla Otakara II. a stejně tak brzy
zapomenutý, jak se domnívá naposledy Martin Wihoda.6 Kult musel mít
zcela jistě svoje hlouběji vrostlé podhoubí. Nařízení zákonodárce nezůstalo
jen na papíře, ale dostávalo se pomalu do liturgické praxe, což potvrzuje
kalendář breviáře benediktinů z kláštera v Rajhradě z doby kolem poloviny
14. století, který právě u data 9. března předpokládal památku „Methudii
et Cyrilli confessorum“.7 Zápis, v němž je na prvním místě uveden Metoděj,
je poměrně málo nalézanou formou, může však poukazovat na ještě málo
rozšířený kult či spíše na snahu o přenesení místní tradice do liturgie.
Současně nás nutí k zamyšlení, odkud se vzalo toto datum (9. března),
které vůbec nemá oporu v životopisech obou osobností. Marie Bláhová
se domnívá, že došlo k omylu a k chybnému ztotožnění sv. Cyrila s jiným
2
Poněkud jiný pohled na počátky kultu sv. Cyrila a Metoděje prezentuje W i h o d a ,
Martin: Morava v dobĕ knížecí. Praha 2010, s. 76–81.
3
B l á h o v á , Marie: Cyrilometodĕjská tradice v českých zemích ve středověku. In: Barciak, Antoni (ed.): Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie. Katowice 1999,
s. 146–147; Ř e z a n i n a , Dušan: K problematice kultu sv. Cyrila a Metodĕje v období
Lucemburků II. Praha 1983, s. 73–81.
4
K r a f l , Pavel: Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku. Praha 2003, s. 85.
5
Tamtéž, s. 86–87; Cyrilometodějské oficium Adest dies gloriosa. In: Magnae Moraviae fontes
historici II. Textus biographici, hagiographici, liturgici. Brno 1967, s. 337.
6
Srov. W i h o d a , M.: Morava v dobĕ knížecí, s. 79–80.
7
Knihovna benediktinů v Rajhradĕ, R 394, Breviarium Benedictinum, f. VIIIv.
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světcem téhož jména a odtud pramení celé nedorozumění.8 Avšak není
zcela jasné, o kterého svatého mělo jít, protože památka sv. Cyrila Alexandrijského připadá na 27. června a o druhém svatém téhož jména – Cyrilu
Jeruzalémském – martyrologia hovoří k 18. březnu. Fakticky mezi 9. a 18.
březnem není velký rozdíl, až na to, že se ve starých českých kalendářích
nesetkáváme s památkou žádného dalšího Cyrila.9 Navíc je těžké si představit, že datum liturgické památky svatých, kteří jsou označováni jako
patroni a jejichž kult nabyl brzy příslušného státního významu, mohlo
být výsledkem omylu. Naopak není možné vyloučit, že datum 9. března
bylo jakýmsi výtvorem místní tradice spojené s opatstvím na Velehradě
a následně bylo přijato dalšími církevními centry.10
Každopádně je nutné konstatovat, že od druhé poloviny 14. století
pozorujeme doplnění dřívějšího liturgického kalendáře o 9. březen jako
datum památky „s. Cirilli et Methudi“.11 Dopisování svatých do kalendáře
ukazuje, že se postupně vytvářela a rozšiřovala jistá liturgická praxe. Zároveň se jména obou bratří objevují v martyrologiích vytvářených současně;
jedněmi z prvních, která od začátku obsahovala datum oslavy svátku, byl
kalendář z misálu pocházejícího z let 1370–138012, následně kalendář
z breviáře kláštera sv. Jiří (druhá polovina 14 století)13 a také pražský
breviář (1390–1400).14 Tento výčet jasně ukazuje, že se den oslav sv. Cyrila a Metoděje stal na konci 14. století liturgickou normou a byl součástí
oficiálního kultu pražské diecéze. Šlo však o postupný proces. Památka
ještě neměla ustálenou liturgickou formu, což dokládají příklady různého
zápisu dne Cyrila a Metoděje do kalendářů. Nejčastěji se památka „s. Cirilli
8
G r a u s , František: Die Entwicklung der Legenden der sogenannten Slavenapostol Konstantin und Method in Böhmen und Mähren. Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas 19, 1971,
s. 161–211. Srov. také B l á h o v á , M.: Cyrilometodĕjská tradice v českých zemích ve středověku,
s. 135–148. Nemohlo pravděpodobně jít o sv. Cyrila Alexandrijského, jehož památka vždy
připadala na 27. června, spíše šlo o sv. Cyrila Jeruzalémského, uctívaného dne 18. března.
Problém však spočívá v tom, že se v dřívějších kalendářích nesetkáváme s datem jeho oslav.
9
Naproti tomu tyniecké martyrologium u data 8. března uvádí památku sv. Cyrila.
Srov. Kalendarz Sacramentarium Tynieckiego. Martirologium Bedae Presbiteris. In: Włodarski,
Bronisław: Chronologia Polska. Warszawa 2004, s. 208. Možná je tu jistá spojitost. Římská
tradice zná datum 8. či 9. března s vazbou na biografii sv. Cyrila.
10
Datum 9. března bylo pak přijato také polskou církví. Je vhodné si povšimnout, že
v klášterních střediscích v Chorvatsku, zvláště u benediktinů, se oba svatí připomínají 14.
února. Srov. O c z k o w a , Barbara: Tradycje cyrylo-metodiańskie w Chorwacji i Bośni. In:
Gajek, Jan Sergiusz – Górka, Leonard (edd.): Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele
Słowian I. Studia. Lublin 1991, s. 174.
11
Národní knihovna České republiky (= NKČR), sg. XIII.E.14a, Breviarium (1365–1385);
NKČR, sg. XIII.E.14e, Breviarium (kolem roku 1350), f. 3r; NKČR, sg. XIII.E.1, Breviarium (kolem roku 1380), f. 2r; NKČR, sg. XII.C.4b, Missale secundum rubricam Pragensem
(1300–1335), f. 2v; NKČR, sg. VI.B.25, Missale (1300–1325), f. 3r.
12
Knihovna Národního muzea (= KNM), sg. XIII.B.8, Missale Pragensis dioecesis (Misál
sestry Anežky), f. 4r.
13
NKČR, sg. XXIII. D. 155, Breviarium in usum monialium s. Georgii in castro Pragensi,
f. 6r.
14
NKČR, sg. VI. G. 13, Breviarium, f. 7r.
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et Methudi“ zapisovala černým inkoustem jako festum chori, a tudíž byla slavena
jen duchovními.15 Avšak v několika případech rubrik kalendářů nalézáme
zápis vyhotovený červenou barvou, což ukazuje na festum fori čili svátek
nejvyššího významu, pracovního volna, který slaví nejen klérus, ale i lid.16
Svátek takového významu předpokládal například kalendář pražské diecéze z let 1415–1420,17 breviář ženského kláštera sv. Jiří v Praze,18 kalendář
z misálu kláštera v Louce19 a nakonec i františkánský breviář.20 Takovouto
vysokou liturgickou pozici dne sv. Cyrila a Metoděje uvádí také sváteční
misál olomoucké diecéze, v němž sice chybí kalendář, ale mešní formulář
předpokládal na tento den odříkání Creda, což je signálem slavnosti nejvyššího
stupně. Povinné Vyznání víry nařizoval také misál premonstrátů z Louky.21
Den památky Cyrila a Metoděje na přelomu 14. a 15. století v Čechách
a na Moravě22 dosáhl tedy významu jednoho z nejdůležitějších svátků
v sanctorale celého liturgického roku. Velká většina misálů a breviářů
vznikajících od konce 14. století obsahovala již vlastní texty oficií připomínajících oba svaté, které zdůrazňovaly státní nebo národní charakter kultu.
Nejstarší zápis textů vlastní mše o Cyrilu a Metoději se nachází
v pražském misálu, tzv. Misálu sestry Anežky z let 1370–1380.23 Liturgie
měla být vykonávána podle formuláře sestaveného na základě commune
o svatých mučednících nebo věřících a o biskupech,24 s antifonou v úvodu
Sacerdotes Dei,25 graduálem Sacerdotes eius, traktem Qui seminant, s Laetamini při obětování a s Ego vos při přijímání. Vybrané texty antifon ze mše
o svatých zdůrazňují různé aspekty charismatu svatosti. Vstupní antifona
(introit) měla uvést do tajemství dne a ukázat nejdůležitější prvky svátku
15
NKČR, sg. XII. C. 4b, Missale s. rubricam Pragensem; KNM, sg. XIII.B.8, Missale
Pragensis dioecesis (Misál sestry Anežky), f. 4r; NKČR, sg. XII.B.17, Missale Pragensis
(1480), f. 3r; Královská kanonie Premonstrátů na Strahově, Strahovská knihovna (= KKPS),
sg. DG.III.20, Missale Pragense (1484–1493), f. 1v; NKČR, sg. VI.G.6, Breviarium (1410),
f. 5r; NKČR, sg. I.F.40, Breviarium Pragense (1400–1410), f. 2v.
16
W ą s o w i c z , Henryk: Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy XVI wieku.
Studium chronologiczno-typologiczne. Lublin 1995, s. 321. Naposledy šířeji S k i e r s k a ,
Izabela: Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce. Warszawa 2008.
17
NKČR, sg. VI.F.12a, Breviarium, f. 4r.
18
NKČR, sg. XXIII.D.155, Breviarium in usum monialium ad s. Georgii […], f. 6r.
19
KKPS, sg. DG.III.14, Missale Lucensis (1483), f. IIIr.
20
KKPS, sg. DT.III.2, Breviarium Fratrum Minorum, f. 14r.
21
Vědecká knihovna v Olomouci (= VKO), sg. M.III.7, Missale festivum iuxta consuetudine ecclesie Olomucensis, f. 110v–111r; KKPS, sg. DG.III.14, Missale Lucensis, f. 187v.
22
Zdá se však, že na Moravě zaujímal svátek vyšší pozici. Svědčí o tom už jen nařízení
odříkat Credo, s nímž se v misálech na českém území nesetkáváme.
23
KNM, sg. XIII.B.8, Missale Pragensis dioecesis (Misál sestry Anežky), f. 208v–210r.
24
S t e f a ń s k i , Józef: Msze wspólne o świętych w liturgii rzymskiej. Ruch biblijny
i liturgiczny 12, 1969, s. 333–342; N a d o l s k i , Bogusław: Commune sanctorum. In:
Encyklopedia katolicka III. Lublin 1979, sl. 555–556; t ý ž : Liturgika II. Liturgia i czas.
Poznań 1991, s. 169–170.
25
Antifona Sacerdotes Dei je estavená na základě tzv. kantika Tří mládenců v ohnivé peci
z knihy Daniel.
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v duchovním smyslu.26 U mše o sv. Cyrilu a Metoději vycházející z commune o mučednících je vlastně parafrází kantika Tří mládenců v ohnivé peci
(Dn 3, 84–87), ale jejím hlavním úkolem je ukázat, že společné apoštolské
dílo Cyrila a Metoděje, přestože bylo vykonáváno uprostřed mnoha obtíží
a neúspěchů, je důkazem lásky Boží a symbolem zmrtvýchvstání.27
Oproti tomu jednotlivé mešní modlitby, jako jsou vstupní kolekta, sekreta (secreta) neboli modlitba nad dary a orace po přijímání (postcomunio),
která uzavírá eucharistii, byly zvlášť sestaveny pro liturgickou slavnost dne.
Nejdůležitější je právě kolekta, adresována Bohu jménem všech, která má
odhalit účel celebrování eucharistie v konkrétním dni, připomenout, za jaké
Boží dílo mají věrní učinit díkuvzdání. Zmiňme celou kolektu, která byla
sestavena speciálně k svátku Cyrila a Metoděje a byla používána v podstatě v nezměněné podobě jak během celebrování eucharistické liturgie,
tak i liturgie hodin po celé zkoumané období: „Piissime Deus qui nos per
beatos pontifices ac confessores tuos, nostrosque apostolos et patronos, Cirillum et
Methudium ad credulitatem fidei christianae vocare dignatus es, presta ut qui
eorum festivitate in presenti veneramur, eorum etiam gloriam eternam consequi
mereamur.“28 Orace zdůrazňuje, že Cyril a Metoděj jsou apoštoly lidu Čech
a Moravy, který poznal křesťanskou víru skrze jejich misii a zároveň jí zůstává věrný, protože oba svaté si zvolil za své patrony. Takto formulovaný
text modlitby predestinuje oba svaté k tomu, aby ve vědomí lidu zaujali
výjimečné místo, a zřetelně také usiluje o to, aby kult bratří získal společný,
národní a státní charakter.
Roli Cyrila a Metoděje jako apoštolů a patronů zdůrazňují také texty
modlitby nad dary i orace. V případě obou těchto modliteb je vidět, že
formulář současně podléhal jistým změnám, neboť od poloviny 15. století
pozorujeme výskyt dvou odlišných verzí, jak sekrety, tak i orace po přijímání. Vedle původní verze modlitby nad dary Tribue quesumus nos domine 29
se začíná objevovat druhá – Preces nostras.30 Stejně tomu bylo s obsahem
26
N a d o l s k i , Bogusław: Liturgika IV. Eucharystia. Poznań 1992, s. 116.
27
Srov. F o r s t n e r , Dorothea: Świat symboliki chrześcijańskiej. Warszawa 2001,
s. 315.
28
V takové formě se text orace poprvé objevuje v pražském misálu 1370–1380 (KNM,
sg. XIII.B.8, Missale Pragensis dioecesis, f. 208 v), ale také v misálech na moravském území,
např. VKO, sg. M.III.6, Missale Olomucense, f. 211r; VKO, sg. M.III.7, Missale festivum,
f. 110v–111r; KKPS, sg. DG.III.14, Missale Lucensis (1483), f. 187v. Taková byla zřejmě
původní forma kolekty. Následně získala podobu Omnipotens et piissime, v níž se objevuje
ve většině pozdějších liturgických kodexů na českém území, např. v misále z roku 1460.
NKČR, sg. XXIII.F.56, Missale (po 1466), f. 151v; NKČR, sg. I.A.46, Missale Pragense (1450),
f. 143v; NKČR, sg. XV.A.5, Missale (Pilzen 1485), f. 248v.
29
KNM, sg. XIII.B.8, Missale Pragensis dioecesis (Misál sestry Anežky), f. 209r; NKČR,
sg. XV.A.8, Missale (misál Jana z Jablonného 1406–1410), f. 153v; NKČR, sg. XII.B.17,
Missale (misál Martina Mertlika), f. 146; KKPS, sg. DG.III.14, Missale Lucensis (1483), f. 188r;
VKO, sg. M.III.6, Missale Olomucense, 211v.
30
NKČR, sg. XV.A.5, Missale (Pilzen 1485), f. 248v; NKČR, sg. I.A.46, Missale Pragense
(1450), f. 144r; NKČR, sg. XXIII.F.56, Missale (po 1466), f. 152r.
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modlitby po přijímání. Ta v nejstarší verzi začínala slovy Pasti celestibus
sacramenti, ovšem následně se objevila poněkud jiná varianta – Refecti
sacramento reparationis. Je nutné si povšimnout, že v původní verzi se
formulář udržel hlavně na Moravě, zatímco v okolí Prahy nebo Plzně se
objevily nové formulace modliteb, které byly jistě sestaveny na místě. Obě
nové formy modlitby poutají pozornost hlubším teologickým obsahem,
který zdůrazňuje tajemství eucharistie a její spásnou roli. Naopak sekreta
upozorňovala na význam eucharistické oběti, upevňovala vazbu k samotným
svatým: „Preces nostras quod et tuorum propitius respice oblationes fidelium ut tibi
grata sint […]“,31 zatímco orace zdůrazňovala význam eucharistie v životě
člověka a v kontextu jeho spasení: „Refecti sacramento reparationis humane
[…].“32 Dvě částečně odlišné verze formuláře na den patronů země, zvláště
v modlitbách, které integrálně náležejí do části mše nazývané eucharistická
liturgie,33 dokládají existenci hlubšího teologického a liturgického myšlení
v Čechách v 15. století. Je to však otázka vyžadující zvláštní studium.
Kult svatých v liturgii se vedle mše svaté projevoval také v divinum
oficium – liturgii hodin čili breviáři, jejž byli a jsou duchovní povinni
odříkávat. K uctění svatých byla sestavována oficia, která představovala
antifony k žalmům, hymnům nebo také ke čtení vycházejícímu často z legend a hagiografických děl.
Zdá se, že nejdůležitější zápis formujícího se oficia o Cyrilovi a Metoději byl obsažen v breviáři datovaném do druhé čtvrtiny 14. století, jenž
zahrnuje několik mladších vsuvek o svatých. Pocházejí jistě zhruba z druhé
poloviny 14. století a nachází se mezi nimi také část o sv. Cyrilu a Metoději,
kterou tvoří orace a incipity antifon Fulgebit a Laetamini.34
Oproti tomu první zápis celého oficia se našel v pražském breviáři
z konce 14. století35 (muselo být tedy sestaveno krátce předtím). Jeho
základem se stala známá legenda Quemadmodum a jeho další části, hymnus
a antifona, zdůrazňují roli obou světců jako patronů Čech a Moravy a také
podtrhují ideu Velehradu – první metropole a sídla. Oficium začíná antifonou k žalmům nešpor: „Adest dies gloriosa pontificium beatorum Cirilli et
Methudii germanorum de Alaxandria […]“,36 a celá jeho kompozice ukazuje,
že den byl slaven jako festum duplex – svátek zdvojeného ritu.37 Jedním
31
NKČR, sg. I.A.46, Missale Pragense (1450), f. 144r. Hlavní část dřívější verze zněla:
„Tribue quos nos Domine sacrificiis presentibus adiuvari in memoria sanctorum confessorum […]
quam hodie facimus gloria […].“
32
Tamtéž. Modlitba po přijímání v původně verzi zněla: „Pasti celestibus sacramentis
imploramus […].“
33
Srov. N a d o l s k i , B.: Liturgika IV, s. 177, 262.
34
NKČR, sg. VII.G.15, Breviarium, f. 12r–12v.
35
NKČR, sg. XIII.E, Breviarium, f. 576v–578r.
36
Tamtéž, f. 576v. Srov. Cyrilometodějské oficium Adest dies gloriosa.
37
Oslava svátku tohoto stupně začíná nešporami předchozího dne s jednou společnou
antifonou. Srov. H a r p e r , John: Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku.
Kraków 1997, s. 72–73.
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z hlavních prvků nešpor bylo responsorium, které se snažilo předat nejdůležitější myšlenku – tajemství dne: „Gaude Velegrad et tota gens Boemorum
de aduentistorum Praesulum beatorum […].“38 Obsah responsoria zdůrazňuje
národní charakter svátku za současného akcentování ideje moravského
Velehradu jako jakéhosi duchovního sídla státu, což zároveň vyjadřuje
jednotu Čech a Moravy. Dílo sjednocení Čechů a Moravanů, které proběhlo
v Kristově víře skrze misii Cyrila a Metoděje, ukazoval také hymnus Festa
celebra. Druhá sloka zdůrazňuje radost z daru víry, současně i její stálost,
kterou Morava získala: „[…] dulcis memoria in Christum dominum quem
tunc Moravia credidit laetanter cum fide constanter […].“39 Koresponduje s ní
i sloka třetí, která oznamuje, že k radosti a tajemství se připojují Čechy:
„Ad sint gaudia […] societ plebs in Boemia […].“40 Současně se zdůrazňuje
pořadí událostí: nejprve Morava přijímá víru v Krista a ta v důsledku křtu
Bořivoje z rukou Metoděje přichází do Čech, což souhlasí s historickou
a náboženskou myšlenkou podporovanou v okruhu Karla IV.41
Naproti tomu antifona k žalmu invitatorium nabízí vysvětlení data
slavnosti dne, když ho uvádí jako den narození svatých: „[…] iubilemus
altissimo in sanctorum Cyrilli et Methudi nostrorum patronorum natalito […].“42
Dále antifona k Magnificat zdůrazňuje vztah svatých k římské církvi prostřednictvím přenesení relikvie sv. Klementa. Papež Mikuláš a římský lid se
přijetím relikvie stávají také garantem římskosti díla slovanských apoštolů
a liturgie, kterou sestavili. Vyjadřují to také antifony a responsoria nokturn:
„Quibus papa Nicolaus cum clero et populo Romano occurrit, et Corpus sancti
Clementis Romam cum ipsis adduxit […].“43 Další část nokturn a ranní části
breviáře, jak čtení, která jsou přesným uvedením legendy Quemadmodum,
tak i responsorií nebo antifon, vyprávějí životní osudy obou svatých, jež
vplétají do dějin Velké Moravy a Čech; například: „Iste beatus Ducem Boemorum Borzivoium in quodam convivio Regis Swatopluch convertit, et cum
triginta suis baptizavit, et de fide catholica edocuit […].“44
Podívejme se také na hymny. Ty jsou nedílnou součástí oficia, lyrickými díly, která často vyjadřují mimobiblické prvky zbožnosti a někdy
obsahují mytologické prvky, ale vždy ukazují ideál skupiny obracející
38
NKČR, sg. XIII.E, Breviarium, f. 576v.
39
Tamtéž, f. 576v.
40
Tamtéž.
41
I w a ń c z a k , Wojciech: Cesarz Karol IV i jego postawa wobec historii. In: Radzimiński,
Andrzej – Supruniuk, Anna – Wroniszewski, Jan (edd.): Venerabiles, nobiles et honesti. Studia
z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane profesorowi Januszowi
Bieniakowi w 70 rocznicę urodzin i 45 lecia pracy naukowej. Toruń 1997, s. 51–58. Dokládají
to také legendy o sv. Václavu vznikající v té době. Srov. N a s t a l s k a - W i ś n i c k a ,
Joanna: Rex martyr. Studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława (X–XIVw.).
Lublin 2010.
42
NKČR, sg. XIII.E, Breviarium.
43
Tamtéž, f. 576v.
44
Tamtéž, f. 577r–577v.
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se k Bohu.45 Dva se zřetelně spojují s moravským prostředím a vykazují
dalekosáhlou podobnost, přičemž obsahují přímou vazbu k pobožnosti
tamního lidu, ačkoliv zdůrazňují její poněkud odlišné prvky. První, jenž
pochází z olomouckého breviáře, opěvuje biskupskou službu bratří, která
je zdrojem radosti a zbožnosti moravského lidu a současně jeho ochrany:
„[…] Moravicolis festa celebra, quorum conciliis se sociat pia Plebis convenientia […].“46 Druhý naopak zdůrazňuje, že základem víry na Moravě je sám
Kristus, protože díky němu přijala spásné učení Cyrila a Metoděje: „[…]
In Christum Dominum quo tunc Moravia credidit Fortis, Fidem felicius Haec
dum predicant lumina […].“47 V obou dílech je Morava představena jako
svatá země jsoucí ve světle víry, a to díky pastýřské službě svatých bratří
poslaných skrze Krista, přičemž tuto víru upevňuje a potvrzuje sv. Klement.
Je zajímavé, že druhý z těchto podobných hymnů se dočkal české verze,
v níž jsou místo Moravy uvedeny Čechy, které věří silněji. Lásku spojující
srdce tamního lidu pak zpečeťuje postava papeže Klementa. Hymnus je
součástí oficia zapsaného v 17. století a připojeného ke staršímu breviáři,
jenž jistě vznikl ve stejné době, protože v pražském kodexu datovaném
do 15. století se objevuje ještě moravská verze.48 V témže kodexu se nachází ještě další hymnus, který je jasnou historickou apoteózou díla Cyrila
a Metoděje. Stává se takřka státotvorným prvkem a úhelným kamenem
království, jehož součástí byly Čechy a Morava. První sloka má typické
hymnické vyznění vyjadřující radost a vděčnost církve za misii obou bratří:
„Gaudet mater ecclesie de pontificum gloria.“49 Ve srovnání s tím druhá a třetí
sloka mají zřetelný historický charakter, uvádějí do narace Svatopluka,
který uvážlivě na radu Cyrila a Metoděje přijal křest a tím také Kristovu
podporu. Další sloka, nesoucí se v témže duchu, je pochvalou Bořivoje,
který přivedl český lid k poznání Boží milosti. Právě milost křtu spojila
Čechy a Moravu, a proto se jejich současné, Bohem vyvolené království
stává posvěcením pro všechny: „Regnum credit Moraviae cum ducatu Bohemie,
per hos Regi altissimo […].“50
Je zcela zřejmé, že obsah oficia má vyjadřovat lásku k Bohu a vděk
všeho lidu za světlo víry a dar státnosti získaný prostřednictvím obou
svatých: „Magnificemus Salvatorem omnium, qui meritis Praesulum beatorum
Cyrilli et Methudi convertit ad fidem gentem Bohemorum […].“51 Takto sestavené oficium, které je možné spojovat s vlivem prostředí kolem Karla IV.,
predestinuje oba světce do pozice patronů celého království a usiluje o to,
45
N a d o l s k i , B.: Liturgika II, s. 224–226.
46
Knihovna Olomoucké kapituly, rkp. 155, Breviarium Olomucense; Analecta hymnica
medii aevi IV. Hymni inediti. Ed. G. M. Dreves. Leipzig 1886, č. 222, s. 123.
47
Tamtéž, č. 223, s. 124.
48
Tamtéž.
49
Tamtéž.
50
Tamtéž.
51
NKČR, sg. XIII.E, Breviarium, f. 578v.
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aby jejich uctívání mělo státní charakter. Cyril a Metoděj jsou součástí politické myšlenky Karla IV., stávají se prvkem sjednocujícím celé království.
Čechy a Morava mají být však spojeny pevně pod vládou panovníka, který
se cítí být dědicem jak Svatopluka, tak Bořivoje.
Zároveň byla popularizace cyrilometodějského kultu jasnou iniciativou skupiny duchovních spojených s královským dvorem. Dokládá
to skutečnost, že nejstarší zápis oficia se našel v breviáři, který je spojen
s klášterem sv. Jiří na Pražském hradě, dále v kalendáři jiného kodexu
z 15. století, který vznikl na témže místě a v němž se poprvé den Cyrila
a Metoděje zapisuje červeným inkoustem jako jeden z několika málo březnových svátků.52 Odtud, jak se zdá, přejaly od začátku 15. století liturgický
formulář oslavy dne některé breviáře, a to jak na území pražské diecéze, tak
i na území Moravy, i kodexy jednotlivých řádů.53 Skutečnost, že ne všechny
kodexy obsahovaly celé znění oficia,54 dokládá, že v období 15. století se
kult teprve vyvíjel a nepronikl ještě do všech míst. Můžeme si povšimnout,
že oficium sestavené ve druhé polovině 14. století se v podstatě nezměnilo až do 17. a 18. století, protože se setkáváme s jeho textem přidaným
v novověku do starých středověkých breviářů.55
Na přelomu 14. a 15. století byla také snaha o uvedení Cyrila a Metoděje do panteonu českých svatých, aby stanuli po boku Václava, Ludmily
nebo Prokopa. Je to patrné na příkladě výzvy litanie ke Všem svatým, k níž
byli někdy přidáváni oba svatí bratři. Poprvé se Cyril a Metoděj objevili
v litanii začátkem 15. století, přičemž jejich jména figurovala ve dvou
samostatných výzvách ve skupině svatých vyznavačů a byla předřazena
sv. Prokopovi a sv. Bernardovi.56 Naopak ve znění litanie zapsané v breviá
ři z roku 1410 se objevila výzva jen k samotnému sv. Metoději, výrazně
degradovanému, protože byl zařazen až na poslední místo ve skupině
vyznavačů za sv. Františka a sv. Dominika.57 Avšak v rozhodné většině
zkoumaných textů litanie se se jmény Cyrila a Metoděje nesetkáváme,
ve srovnání se sv. Václavem, sv. Ludmilou, sv. Prokopem nebo dokonce
Pěti svatými bratřími.
52
Kromě zmíněného kodexu se oficium objevilo také v breviáři spojeném s klášterem
sv. Jiří, který se datuje do samotného počátku 15. století. Viz NKČR, sg. XIII.B, Breviarium,
f. 260v.
53
Srov. NKČR, sg. XII.F.29, Breviarium (kolem roku 1415), f. 170r; NKČR, sg. I.A.40,
Breviarium (první polovina 15. století), f. 308r; NKČR, sg. VI.G.6, Breviarium Benedikta
z Valdštejna (kolem roku 1410), f. 393v; NKČR, sg. VI.F.12a, Breviarium (polovina 15. století,
s později dopsaným oficiem), f. 514r; KKPS, sg. DT.III.2, Breviarium Fratrum Minorum.
54
V určité skupině breviářů se dochovaly jen samotné orace či texty dopsané o něco
později, např. NKČR, sg. XII.G.20a, Breviarium (kolem roku 1350), f. 1v, nebo texty zapsané
současně s celým kodexem, např. NKČR, XIII.E.1, Breviarium (kolem roku 1386), f. 391r;
NKČR, sg. VI.G.13, Breviarium (kolem roku 1400), f. 166r–166v.
55
NKČR, sg. XIII.E.14a, Breviarium (1365–1385), f. 204oct–208oct; NKČR, sg. XIII.E.1,
Breviarium (kolem roku 1386), f. XXVIr–XXVIIIr.
56
NKČR, sg. I.A.40, Breviarium (první polovina 15. století), f. 28v.
57
NKČR, sg. VI.G.6, Breviarium Benedikta z Valdštejna (kolem roku 1410), f. 92r.
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Měl by proto zaznít závěr, že se nezdařilo uvést Cyrila a Metoděje
do skupiny hlavních patronů a ochránců království? Nedůslednost v uvádění
jejich jmen v liturgických kalendářích či v zapisování oficia do breviáře by
mohla napovídat, že tomu tak bylo. Je však nutné si povšimnout toho, že
ve světle statut olomoucké diecéze z roku 1349 a poté z roku 1413, která
se odvolávají k dřívějším statutům Arnošta z Pardubic, se kult obou bratří
nejeví jako dočasný. Statuta biskupa Václava Králíka z Buřenic, vydaná
v roce 1413, udržují pozici Cyrila a Metoděje jako patronů: „Statuimus et
mandamus, ut omnes festivitates, prout in statutis domini Arnesti condinentor,
celebrentur. Insuper addicimus […] et sanctorum Cyrilli et Metudii patronorum
festivitates predicte solempniter per clerum et populum celebrentur.“58 Zdá se
však, že privilegované postavení svatých bratří se týkalo jen Moravy, kde
měli být slavnostně uctíváni klérem i lidem. Alespoň to potvrzuje analýza
liturgických knih, protože ty, které jsou moravské provenience, umístily
Cyrila a Metoděje rozhodně výše než sanktorály pražské oblasti.
Kult Cyrila a Metoděje byl výrazně popularizován v druhé polovině
14. století dvorskými kruhy. Pronikl skutečně do liturgické praxe církve,
ale nedosáhl pozice srovnatelné s ostatními patrony. Je možné, že na to
měla vliv politická situace, v níž se Čechy a Morava nacházely od 15. století.
Rozvoj myšlenek spojených s husitstvím a následná vláda Habsburků nebyly příznivým prostředím pro rozvoj kultu slovanských apoštolů. Husitům
vadila jejich vazba s Římem a církevní organizací, naopak Habsburkům
se příčily prvky zdůrazňující hlubokou ideu české státnosti ve spojení
s pocitem slovanské identity. Poměrně pozdě rozvíjený kult obou bratří
se ve srovnání s jinými českými světci nestačil náležitě usadit a v nepříznivé historické situaci ztrácel sílu plně se prosadit. K jeho částečnému
oživení došlo v 17. století, o čemž svědčí využívání starých oficií a jejich
dopisování do starých středověkých breviářů; to je však téma vyžadující
zvláštní studium.
Na vlně kulturního a politického sblížení Polska a Čech na přelomu
14. a 15. století začal kult sv. Cyrila a Metoděje pronikat také do polské
církevní provincie. První projevy uctívání obou svatých jsou zaznamenány
v krakovské diecézi již na začátku 15. století. Zpočátku šlo o dopisování dne
památky do starších liturgických kalendářů; poprvé se připsání „s. Cirilii et
Methudi“ objevuje v krakovském breviáři datovaném do druhé poloviny
14. století,59 následně v kalendáři breviáře označeném „ante 1394“.60 Zápis
svátku do dvou dalších martyrologií nám dovoluje domnívat se, že zde
58
K r a f l , P.: Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku, s. 180.
59
Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej (= BKKK), rkp. 26, Breviarium, druhá
polovina 14. století. Srov. W ą s o w i c z , H.: Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa
do połowy XVI wieku, s. 366; Srov. S c h e n k , Waclaw: Kult liturgiczny świętych Cyryla
i Metodego w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego,
Slawistyka 3, 1982, s. 58–61.
60
BKKK, rkp. 32, Breviarium ante 1394.
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máme co do činění s formující se novou liturgickou praxí a s jasnou snahou
uvést ji v život. Ta vycházela z jisté liturgické blízkosti Krakova a Prahy,
která se projevovala již od poloviny 13. století, což dokládají krakovská
martyrologia nesoucí jasné známky tzv. polsko-českého kalendářového
univerzalismu, tzn. vzájemného pronikání jednotlivých místních kultů.
Podle Henryka Wąsowicze byl druhý zmíněný kalendář přímo inspirován
typem martyrologií z oblasti pražské arcidiecéze.61 Vzájemné pronikání
kultů dokládá výskyt památky sv. Prokopa (4. července) nebo translace
sv. Ludmily (10. září) v kalendářích z Krakova, naopak v pražských martyrologiích zaznamenáváme na poměrně vysoké liturgické pozici sv. Stanislava,
patrona Krakova.62
Recepce kultu Cyrila a Metoděje v Polsku proběhla v podstatě velmi
rychle. Prvním dokladem jeho přítomnosti v liturgii je krakovský misál
z let 1410–1420, v němž se nachází celý formulář mše „de s. Cirilii et Methudi“.63 Liturgický kalendář, který je v něm obsažen, zařadil svátek Cyrila
a Metoděje na vysokou liturgickou pozici coby festum duplex, podobně jako
svátky sv. Václava nebo sv. Ludmily.
Krakovský text mše je zřejmou výpůjčkou z českých liturgických
kodexů, která je viditelná nejen v kompozici formuláře, ale především
ve znění orace: „[…] confessores atque pontifices tuos nostrosque apostolos et
patronos […].“64 Přijetí formuláře z Čech a jeho umístění v misálu sepsaném v Krakově nebylo jen bezmyšlenkovitým kopírováním, ale musela ho
doprovázet jistá reflexe. Ne náhodou se přece Cyril a Metoděj objevují
v misálu v době již zmiňovaného politického a společenského sbližování
s Čechy. Mohlo být projevem záměru spojit křesťanskou víru v Polsku se
slovanskou misií Cyrila a Metoděje. Jejich uznání v liturgii za patrony je
jasným znakem vědomí duchovní a kulturní jednoty, které šlo ruku v ruce
s politickými událostmi.
V dějinách kultu svatých bývalo obvyklé, že právě očekávání a potřeby
společnosti nebo některých jejích kruhů předbíhaly a inspirovaly úřední
uznání liturgického uctívání svatých církevními hodnostáři. Zdá se, že
v případě kultu sv. Cyrila a Metoděje, přinejmenším v krakovské diecézi,
tomu bylo podobně. Liturgická praxe slovanských apoštolů se rodila postupně, od legendy zapsané v pasionálu přes doplňování martyrologií až
po zapsání celého mešního formuláře. Avšak završením tohoto postupně se
rodícího uctívání a oficiálním uznáním kultu bylo to, že kardinál Zbigniew
Oleśnicki ve statutech diecéze z roku 1436 označil oba svaté za patrony
61
W ą s o w i c z , H.: Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy XVI wieku,
s. 244.
62
Tamtéž. Srov. B a r c i a k , Antoni: Czechy a ziemie południowej Polski w XIII oraz
w początkach XIV wieku. Polityczno-ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej
Polski. Katowice 1992, s. 23–54.
63
BKKK., rkp. 2, Missale Cracoviense 1410–1420, f. 124v.
64
Tamtéž.
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Polského království. Krakovský ordinář při úpravě liturgického řádu v rámci
diecéze potvrdil dřívější praxi oslav dne Cyrila a Metoděje jako svátku
zdvojeného ritu. Slovanští apoštolové se tak ocitli v úzké skupině svatých,
jejichž památku bylo možné slavit během Velkého půstu: „[…] ideo presenti
constitucione statuimus, ne aliquis in quadragesima alia festa sub duplici festo
sibi adinveniat, aut teneat, nisi haec: translationis sancti Wenceslai, […] Ciruli
et Metudi canfessorum patronorum et apostolorum huius regni, […] Gertrudi
virginis, Benedicti abbatis […].“65
Úřední uznání Cyrila a Metoděje za patrony království jedním z nejvyšších církevních hodnostářů nepochybně ovlivnilo rozšíření jejich kultu
nejen v rámci krakovské diecéze, ale i v celé polské církevní provincii.
Velmi jasně o tom svědčí liturgické kodexy, v nichž se po roce 1436 mnohem častěji setkáváme s Cyrilem a Metodějem, a to jak v kalendářích, tak
i ve vlastních textech o svatých. V 15. století již dvanáct liturgických kodexů
z Krakova v části kalendářové nebo formulářové zohledňuje oslavu dne
Cyrila a Metoděje jako svátku zdvojeného ritu.66
Poprvé se oficium o sv. Cyrilu a Metoději v liturgii hodin zohlednilo
v krakovském breviáři z roku 1443, jehož nedílnou součástí se stala zkrácená legenda Quemadmodum.67 Narace čtení nokturn v krakovském breviáři
obsahovala v porovnání s moravskou verzí drobné redakční rozdíly.68
Končila pohřbem sv. Cyrila v Římě: „[…] quoque Papam in eadem ecclesie
sancti Clementis honorifice tumulatur […].“69 Zbývající část oficia měla být
recitována podle propria de confessores, s výjimkou orace zohledňující frázi
„našich apoštolů a patronů“. Taková forma modlitby byla zopakována v šesti
nejstarších krakovských kodexech.
Zásadní změna nastala až v krakovském misálu z roku 1491. Ten
uvádí celý formulář vlastní mše Sacerdotes Dei,70 jejž předpokládaly i české
normy. Drobnými úpravami však prošly texty modliteb, především bylo
zmírněno vyznění kolekty, z níž byl vypuštěn fragment „nostrosque apostolos
et patronos“, ale sekreta byla opakováním Preces nostras, objevujícího se
v českých misálech.71 Naopak modlitba po přijímání má již více univerzální
charakter a je výzvou k orodování u sv. Cyrila a Metoděje za ochranu před
všemi obtížemi: „Sacramentis Domine muniamur acceptis et sanctorum tuorum
65
Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446). Ed. S. Zachorowski.
Kraków 1915, s. 50.
66
P o l k o w s k i , Ignacy: Cześć św. Cyryla i Metodego w Polsce. Kraków 1885, s. 34–35.
Srov. W ą s o w i c z , H.: Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy XVI wieku,
s. 321, kde se nachází kompletní seznam dochovaných kalendářů
67
BKKK, rkp. 30, Breviarium Cracoviense, f. 86v.
68
Srov. P o l k o w s k i , I.: Cześć św. Cyryla i Metodego w Polsce, s. 22–23.
69
Tamtéž, s. 24.
70
Biblioteka Narodowa (= BN), sg. Inc.F.1161, Missale Cracoviense (1491), f. 167v–168r.
71
„Preces nostras quesumus Domine clementer exaudi et quorum respice oblationes fidelium;
ut tibi grate sint in tuorum festivitate sanctorum […].“ BN, sg. Inc.F.1161, Missale Cracoviense
(1491), f. 168. Srov. NKČR, sg. I.A.46, Missale Pragense (1450), f. 144.

14

M

E

Z

I

K

R

A

K

O

V

E

M

A

P

R

A

H

O

U

Cirilli et Methudi meritis intervenientibus contra omnes negotias imminentes
armis celestibus pregamur […].“72 Tento formulář byl nejprve přijat jinými
krakovskými misály a stal se závazným v celé diecézi.73 Současně došlo
k zásadním změnám oficia o svatých bratřích, v jeho oraci byla vypuštěna vsuvka o patronech a apoštolech a legendu Quemadmodum nahradila
ve čtení legenda Tempore Michaelis imperatoris včetně textů z commune de
confessoris.74
V rozvoji liturgického kultu sv. Cyrila a Metoděje v Polsku je možné
rozlišit dvě etapy: první, která se omezuje převážně na území krakovské
diecéze, se uzavírá v polovině 15. století, zatímco druhá spadá do počátku
16. století. V této době pozorujeme výrazné zesílení kultu. V rámci krakovské diecéze byl do poloviny 16. století svátek zaznamenán ve 22 liturgických knihách, jak ve formě mešního formuláře, tak i breviářových oficií.75
Především však kult na začátku 16. století přesahuje hranice krakovské
diecéze a liturgické texty o sv. Cyrilu a Metoději se objevují v misálech
a v breviářích dalších diecézí polské církevní provincie.
Tištěný poznaňský misál z roku 1505 obsahuje mešní texty o sv. Cyrilu a Metoději přejaté z formuláře Sacerdos Dei s tradiční orací: „Pissime
Deus qui nos per beatos confessores atque pontifices tuos nostrosque apostolos et
patronos […].“76 Je tak vidět, že poznaňská kolekta je takřka doslovným
opakováním české verze s využitím obratu „našich apoštolů a patronů“, zatímco v Krakově byl dříve vypuštěn. Přímé vlivy českých misálů jsou patrné
také v modlitbách nad dary Preces nostras a v oracích po přijímání Refecti
sacramento reparationis, které obsahují přímé odvolání k patronům dne.77
Mešní formulář o sv. Cyrilu a Metoději používaný na území polských
diecézí nebyl bezmyšlenkovitě kopírovaný a opakovaný v téže verzi, ale žil
vlastním životem a podléhal neustálým modifikacím. Docházelo k tomu jistě
ze dvou příčin. Svátek slovanských apoštolů má předně pouze charakter
lokálního kultu, který funguje v této části Evropy jen v Polsku a v Čechách,
a není proto k dispozici společný oficiální formulář platný v celé církvi.
Vzhledem k tomu liturgické texty, ačkoliv pocházejí z jednoho zdroje, byly
následně v jednotlivých diecézích modifikovány – možná také v závislosti
na místě tisku, liturgickém uvědomění a síle kultu. Také hnězdenský misál
tištěný v Krakově v roce 1506 opakuje mešní formulář používaný dříve
72
BN, sg. Inc.F.1161, Missale Cracoviense (1491), f. 168.
73
BN, sg. Inc.Qu.128, Missale Cracoviense iussu Friderici Iagellonidis, kolem roku 1493,
f. 191f.
74
BN, sg. XVI.F.220, Breviarium Cracoviense, f. 267. Srov. P o l k o w s k i , I.: Cześć
św. Cyryla i Metodego w Polsce, s. 31.
75
Srov. W ą s o w i c z , H.: Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy XVI
wieku, s. 321.
76
Missale Posnaniense. Lipsiae 1505, s. 199.
77
Sekreta: „Ut tibi grate sunt in quorum confessorum atque pontificium Cirulli et Methudii
[…].“ Tamtéž.
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v krakovských misálech s kolektou, která opomíjí obrat o apoštolech a patronech a vlastní modlitbu po přijímání Sacramentis.78
Naopak zcela jinou kolektu, výrazně se odlišující od českých vzorů,
obsahuje misál włocławské diecéze. Text zcela nenavazuje na apoštolský
charakter činnosti svatých bratří, opomíjí jejich roli patronů a má zřejmý
univerzální charakter: „Concede quaesumus omnipotens Deus: ut ad meliorem
vitam sanctorum quorum Cirulli et Methudi exempla nos provocent: quatinus
quorum solemnia agimus etiam actus imitemur […].“79 Tato kolekta je nejpravděpodobněji domácího původu. Vznikla patrně mimo krakovské
prostředí, neboť tam se až do 17. století udržela orace Deus, qui nos per
beatos s pominutím titulů patronů.80
Podstatný rozdíl liturgických textů pozorujeme v případě breviářových
oficií o sv. Cyrilu a Metoději, která se používala v jednotlivých diecézích.
Zatímco se na začátku 16. století v krakovské diecézi předpokládala četba legendy Tempore Michaelis imperatoris,81 breviáře płocké, włocławské
a hnězdenské diecéze shodně nařizovaly četbu legendy Quemadmodum.82
Naproti tomu je všem kodexům společný liturgický význam svátku slaveného jako festum duplex – svátek zdvojeného ritu, který se v tomto případě
udržel od začátku 15. století.
Podívejme se na oficia breviářů jednotlivých diecézí a všimněme
si jasných rozdílů mezi nimi, a to zvláště v textech orací, odlišujících se
od těch, které se používaly v mešních formulářích a pocházely z téže doby.
Płocký breviář tištěný v Krakově v roce 1520 předpokládá recitaci již známé
modlitby Omnipotens et piissime Deus qui nos per beatos, avšak s použitím
obratu „et nostros patronos“.83 Naopak ve włocławském breviáři se nachází
modlitba, která je drobnou modifikací orace zapsané v Krakově v malém
breviáři z roku 1494: „Deus qui hanc sacratissimum diem nobis in beatorum
Cirilli et Methudi pontificum tuorum et patronorum nostrorum celebritate venerabilem fecisti: da nobis quesumus in omnibus eorum secundum preceptum per
quo fidei sumpsimus exordium […].“84 Orace mohla vzniknout na polském
území, protože v českých liturgických zdrojích nenalézáme podobně formulovaný text. Je patrné, že modlitba vyjadřuje radost a hrdost pramenící
z oslav slavnostního dne svatých apoštolů a patronů. Význam a znění
této modlitby lze, jak se zdá, spojovat s proklamací sv. Cyrila a Metoděje
78
Missale Gneznense. Cracoviae 1506, s. 173.
79
Missale Vladislavienses. Cracoviae 1515, s. 193.
80
P o l k o w s k i , I.: Cześć św. Cyryla i Metodego w Polsce, s. 34–35.
81
BN, sg. XVI.F.220, Breviarium Cracoviense, f. 220. Srov. P o l k o w s k i , I.: Cześć
św. Cyryla i Metodego w Polsce, s. 27.
82
BN, sg. XVI.0.558, Breviarium Gneznenze; BN, sg. XVI.F.189, Breviarium Plocense;
Breviarium Vladislaviense. Cracoviae 1543.
83
Breviarium Plocense. Cracoviae 1520, s. 255.
84
Breviarium Vladislaviense, s. 238. Srov. P o l k o w s k i , I.: Cześć św. Cyryla i Metodego
w Polsce, s. 35.
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za patrony království ze strany Zbigniewa Oleśnického. Podobnou rétoriku
nalézáme také v análech Jana Długosze, jeho velkého žáka. Tento kronikář
svůj vědomý vztah k cyrilometodějské tradici vyjádřil nejen při zpracovávání
dějin Polska, do jejichž počátků vsunul slovanskou misii svatých bratří, ale
i při popisu založení kláštera slovanských benediktinů v Krakově.85
Stejná hrdost, kterou vyjádřil Długosz v kontextu existence slovanského ritu v Krakově, zní v textech oficií z breviářů włocławského a płockého.
Představují však také teologické a historické uvědomění jejich autora, který
spojil službu a význam Cyrila a Metoděje s Moravou: „Jubilet suavius alma
mater ecclesia nunc ad ornate clarius sanctis de Moravia […].“86 Zdůrazňují
také pocit duchovní blízkosti s církví na Moravě; jedna z antifon ranní
modlitby zní: „Benedic Moravia regem angelorum qui sanctos in Gloria ornate
beatorum […].“87 Ještě výrazněji to vyjadřuje krásná antifona k Zachariášovu kantiku: „Apostoli Moravorum et patroni Bohemorum qui nos fide docuistis
[…].“88 Je tedy patrné vědomí jednoty tradice spojené s apoštolskou
činností Cyrila a Metoděje, kteří se v liturgickém oficiu pro Poláky stávají
učiteli víry. Zároveň si na tomto místě můžeme všimnout toho, že domácí
autor textů výrazně odlišuje Moravu od Čech a poukazuje na odlišnost
rolí, které Cyril a Metoděj hráli ve vědomí obou společností: pro Moravany
jsou apoštoly a pro Čechy už zůstávají jen patrony. Rezonuje tu rovněž
historická paměť vztahující se k chronologii přijetí křesťanství, které přišlo
z Moravy do Čech. Je vhodné poznamenat, že autor polské verze oficia si
uvědomuje odlišnosti mezi obyvateli obou částí českého království, které
byly přítomny v historii a ve vědomí lidí se projevují i dnes.89 Tématem
k zamyšlení však může být, jakou cestou na Mazovsko pronikla znalost
národních a kulturních poměrů středověkých českých zemí.
Vysvětlení by se mohlo odvolat na další vlnu specifického polsko-českého sbližování za zvláštní politické situace, podobně jako v případě
duchovní jednoty ve vnímání misie slovanských apoštolů. Jde zároveň
o dobu, kdy byly argumenty o slovanské jednotě, o lásce, přátelství obou
národů proti německému vlivu v Čechách využity při polsko-české spolupráci za Jiřího z Poděbrad. Důsledkem toho byla volba Vladislava Jagellonského českým králem, kterou provedli v roce 1471 představitelé české
a moravské šlechty na zemském sněmu v Kutné Hoře. Lubelský kastelán
85
D ł u g o s z , Joannes: Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis III. In: Joannis Długosz Senioris Canonici Cracoviensis Opera Omnia IX. Ed. A. Przezdziecki. Cracoviae 1864,
s. 227. Srov. S t a w s k i , Marek: Od Krystianowej legendy do jagiellońskich ambicji. Tradycja
cyrylo-metodiańska w Polsce (v tisku).
86
Breviarium Plocense, s. 255.
87
Tamtéž.
88
Tamtéž.
89
K pocitu odlišnosti Čech a Moravy viz M e z n í k , Jaroslav: Dĕjiny národu českého
na Moravĕ. Český časopis historický 88, 1990, s. 34–41; V á l k a , Josef: Zemská obec a vrchol
dĕjin Moravy. In: Morava v českém státě včera, dnes a zítra. Brno 1992, s. 17–24; Ř e p a ,
Milan: Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vĕdomí na Moravĕ v 19. století. Brno 2001.
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Dobiesław z Kurozwęk se v projevu při zahájení sněmu odvolal k dřívějšímu polsko-českému přátelství, především k podobnosti jazyků a obyčejů
obou národů.90 Pocit jednoty nebyl jen a výlučně politickou konvencí, ale
projevoval se v historiografii druhé poloviny 15. století a pronikal do širších
společenských vrstev.91
Zdá se tedy, že výše uvedené liturgické texty užívané v polské církevní
provincii nejsou ničím jiným než odrazem politických podmínek v duchovní
sféře. Antifony v breviářích (rétorika Jana Długosze) vyjadřují pocit jednoty
a blízkosti s českými zeměmi a přenášejí ho ze světa politiky a historiografie
do liturgické oblasti. Na druhou stranu je možné konstatovat, že liturgické
formuláře se stávají ukazatelem oficiální politické doktríny krakovského
dvora Jagellonců, výrazem jednoty zemí pod společnou jagellonskou
vládou. Ostatně prvním centrem kultu se stal sídelní Krakov a odtud se
liturgická tradice šířila do dalších polských diecézí. Ty následně realizovaly
ideu popularizovanou královským dvorem.
Je nutné si také všimnout jistých geografických podmínek recepce
kultu sv. Cyrila a Metoděje, který se rozvíjel na území nazývaném Corona
Regni Poloniae, tedy v prostoru s dominantní převahou lidu hovořícího
polsky. Mimo dosah kultu se ocitly země, které se vymykaly politické a jazykové jednotě, takže sv. Cyrila a Metoděje nenacházíme v liturgických
knihách varmijské, pelplińské, lubušské nebo vratislavské diecéze. Právě
poslední příklad města se silným německým prvkem, které bylo v době
středověku úzce spojeno s Korunou českou, potvrzuje teorii, že kult Cyrila
a Metoděje je přímo spojen s pocitem slovanské jednoty.
Závěrem je nutné poznamenat, že stejně jako v Čechách, tak i v Polsku
má kult sv. Cyrila a Metoděje jasné politické konotace a je bezpochyby
projevem určitých společenských potřeb podmíněných historickou situací.
Právě ta způsobuje, že paměť vztahující se ke slovanským apoštolům a jejich
přítomnost v liturgii se buď zintenzivňuje, nebo oslabuje, což jasně ukazují kalendáře a formuláře obsažené v breviářích či misálech. V Čechách
se sv. Cyril a Metoděj objevili v liturgii za panování Lucemburků, zvláště
v době vlády Karla IV. a Zikmunda, ačkoliv v obou případech z jiných
důvodů. Kult svatých bratří za Karla IV. je výrazem jeho politické myšlenky a v jistém smyslu potřeby legitimizace vlády v Čechách a na Moravě.
A v obtížných dobách Zikmunda Lucemburského, označovaného tendenčně
za nepřítele slovanského jazyka, se stává projevem společenských očekávání
90
Srov. Joannis Długosz Senioris Canonici Cracoviensis Opera Omnia XIV. Ed. A. Przezdziecki. Cracoviae 1878, s. 467.
91
Srov. H e c k , Roman: Poczucie wspólnoty słowiańskiej w czesko-polskich stosunkach
politycznych w średniowieczu. In: Bardach, Juliusz – Labuda, Gerard (edd.): Prace na VI
Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze 1968 I. Historia. Warszawa 1968 (= Z polskich studiów slawistycznych, ser. III), s. 79–89; t ý ž : Świadomość narodowa i państwowa
w Czechach i w Polsce w XV w. In: Mączak, Antoni (ed.): Pamietnik X Powszechnego Zjazdu
Historyków Polskich w Lublinie 17–21 września 1968. Warszawa 1968, s. 126–151.
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a formujícího se národního vědomí. V Polsku je naopak památka sv. Cyrila a Metoděje zřetelně spojena s politikou královského dvora Vladislava
Jagellonského, který hleděl s určitými sympatiemi na změny v Čechách,
zvláště v kontextu nepříliš přátelské politiky Zikmunda Lucemburského
týkající se konfliktu s řádem německých rytířů. Současně nelze opomenout,
že v téže době, kdy se v krakovských misálech objevil mešní formulář
o sv. Cyrilu a Metoději, česká vojska aktivně pomáhala Polákům v bojích
s řádem německých rytířů.92 Cyrilometodějská tradice získávala ve druhé
polovině 15. a na začátku 16. století ještě jiný význam. Stala se projevem
dynastických ambicí a vědomí významu spojení států pod společnou vládou
Jagellonců. Je nutné si na tomto místě uvědomit také to, že v obou státech
je kult sv. Cyrila a Metoděje úzce spojen s obdobím, kdy se probouzel pocit
slovanské a jazykové jednoty, formující v důsledku národní identitu.93 Kult
svatých bratří tak v obou zemích nabyl národního charakteru, jenž se vepsal
do širšího procesu tzv. „nacionalizace“ liturgických kultů, spjatého s ideou,
že každý národ má vlastní patrony a ochránce. Cyril a Metoděj se tak stali
hrdiny ztělesňujícími slovanskou jednotu, jejími představiteli a bojovníky mimo jiné za práva jazyka. To pak rozhodlo o tom, že byli postaveni
na úroveň národních patronů obou zemí, přinejmenším po jistou dobu.
Důvody, pro něž z tohoto piedestalu sestoupili, se jistě dotýkají proměn
společenských potřeb v pozdější době, jež přesahují rámec této studie.
Między Krakowem a Pragą
Kult św. Cyryla i Metodego w obydwu prowincjach kościelnych
Tekst omawia zagadnienie kultu liturgicznego św. Cyryla i Metodego w okresie
średniowiecza na obszarze Czech i Polski. Autor wykorzystuje i analizuje teksty zachowane
w kodeksach liturgicznych używanych na obszarze obydwu prowincji kościelnych. Zwraca
uwagę, że źródła liturgiczne, rzadko wykorzystywane przez historyków, poprzez przekaz
teologicznych treści kształtowały religijną świadomość ówczesnego człowieka. Teksty recytowane zarówno w liturgii godzin, jak i we mszy św. wskazują, że kult św. Cyryla i Metodego
miał wyraźnie charakter publiczno-państwowy. Zauważa się, że treści liturgiczne mając
odniesienie do programu politycznego realizowanego przez Karola IV, powstały również w
środowisku jego dworu, może nawet z inicjatywy samego władcy. Na przełomie XIV i XV
wieku kult św. braci przeniknął również do Polski, co widać na przykładzie ksiąg liturgicznych
92
R y m a r , Edward: Polsko-czeska wyprawa zbrojna do Nowej Marchii w 1433 roku.
Przegląd Zachodniopomorski 37, 1993, s. 31–56; S k ý b o v á , Anna: Češi a bitva u Grunwaldu. In: Iwańczak, Wojciech – Gładkiewicz, Ryszard (edd.): Polaków i Czechów wizerunek
wzajemny (X–XVII w.). Wrocław 2004, s. 57–64. Populárněji F u k a l a , Radek: Velká
válka s křižáky 1409–1411. Svĕtla a stíny grunvaldského vítĕzství. Praha 2011.
93
G r a b s k i , Andrzej Feliks: Poczucie jedności słowiańskiej a świadomość narodowo
ściowa w Polsce średniowiecznej. In: Bardach, Juliusz – Labuda, Gerard (edd.): Prace na VI
Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze 1968 I. Historia. Warszawa 1968 (= Z polskich
studiów slawistycznych, ser. III), s. 89–99; H e c k , R.: Poczucie wspólnoty słowiańskiej
w czesko-polskich stosunkach politycznych w średniowieczu. K mnoha aspektům vývoje národa
v Čechách viz Š m a h e l , František: Idea národa v hustiských Čechách. Praha 2000.
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Krakowa. Stopniowo jednak kult zaczyna pojawiać się też na obszarze innych diecezji. Być
może należy to wiązać z tym, iż kardynał Zbigniew Oleśnicki ogłosił w 1434 roku. Cyryla
i Metodego patronami Królestwa Polskiego. Kult Cyryla i Metodego w Polsce należy wiązać
również z aspektem politycznym, a konkretniej zbliżenia z Czechami w okresie panowania
Jagiellonów. Zwraca też uwagę fakt, że jego nasilenie zbiegło się w czasie kształtowania
poczucia słowiańskiej tożsamości oraz wspólnoty językowej i narodowej, co znalazło swój
wyraz na kartach kroniki Jana Długosza.
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Jaromír Kubíček
Národní jednoty a organizace knihovnictví
v letech 1884–1919

National Unions and the Organization of Librarianship in 1884–1919
In the mid-1880s, associations known as national unions formed in the Czech Lands.
Their goal was to promote Czech patriotism through education as well as through the
support of agriculture, crafts, and commerce. Besides organizing lectures, the most
important educational activity was founding and running libraries and reading rooms
accessible to wider public. National unions focused especially on nationally mixed
boarder territories, in which the Czech inhabitants represented a minority. By 1913,
national unions ran about two thousand libraries in their regional centers. In Silesia,
two organizations performed a similar role: Matice opavská and Slezská matice osvěty
lidové. Both of these organizations also succeeded in opening libraries in most of the
local municipalities.
Key words: librarianship, library, the National Union, Bohemia, Moravia, Silesia

V pohraničním území Čech i Moravy docházelo již od středověku
k německé kolonizaci, která nabyla na intenzitě po třicetileté válce, kdy česká protestantská šlechta musela často volit odchod ze země. Němci přitom,
jak píše Kamil Krofta, nebyli v českém státě, založeném od Čechů, živlem
duchovně, mravně a politicky vedoucím, a to ani po bitvě bělohorské, kdy
český národ prožíval dobu velikého úpadku a kdy veřejný život v českém
státě dostával stále více německý ráz.1 Nová šlechta sice neměla přímo
germanizačních úmyslů, chtěla však ze svých panství co nejvíce vytěžit,
a vyvolala proto novou kolonizační vlnu německých osadníků, kteří nebyli
jen příslušníky odborných řemesel, jako tomu bylo v případě předchozí
vlny, ale šlo povětšinou o rolníky, kteří v českém a moravském pohraničí
hledali obživu. Jako součást zřetelné snahy o germanizaci rakouského
státu byl následně chápán rakouský patriotismus, k jehož eskalaci došlo
v období josefínských reforem. Cílem rakouského státu bylo zavést pro
země monarchie němčinu jako jedinou úřední řeč a německy mluvícímu
obyvatelstvu se dostávalo privilegií – například na gymnázia byli přijímání
jen studenti znalí tohoto jazyka. Ke změnám došlo až po napoleonských
válkách za vlády Františka I., kdy rakouský patriotismus vystřídal protifeudálně zaměřený nacionalismus a kdy se také čeština začala prosazovat jako
1

K r o f t a , Kamil: Němci v československém státě. Praha 1937, s. 6.

Časopis Matice moravské 135/2016
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jednací řeč v úředním styku, na gymnáziích i na pražské univerzitě. Postavení Čechů jako slabšího a utiskovaného národa v mnohonárodnostním
Rakousku bylo rovněž důsledkem procesu rekatolizace, a tedy nejenom
germanizace českých zemí – tyto tendence nebyly navzájem synonymní,
přestože měly stejný mocenský a institucionální zdroj. Pravděpodobně
i v odpovědi na ně navazovala národní hnutí v revolučních čtyřicátých
letech 19. století na tradice státní a správní svébytnosti národů, které monarchie spojovala. V průběhu národního obrození usilovali představitelé
českého politického života o rovnoprávnější postavení v celku českých
zemí, zatímco Němci si představovali rozdělení Čech do dvou národnostních území, přičemž pohraničí mělo být výlučně německé. Na Moravě pak
podle představ německého obyvatelstva i institucí měla většina měst zůstat
v německé správě a Slezsko mělo být zcela poněmčeno.
Z hlediska počtu představovali Němci v pohraničním území českých
zemí většinu již od poloviny 18. století. Snaha vzdorovat této skutečnosti
vedla menšinové české obyvatelstvo tohoto území k tomu, že zakládalo (už
od čtyřicátých let 19. století) v některých národnostně smíšených obcích
spolky. Ty byly zvané nejčastěji besedami a jejich cílem bylo stimulovat
a udržovat národní společenské aktivity. K plnějšímu rozvoji spolkového
a politického života mohlo dojít teprve po vydání ústavy v únoru 1861. Lze
souhlasit s hodnocením, že německá společnost neměla potřebu se do osmdesátých let 19. století angažovat v nacionálně motivovaných spolcích, neboť
její aktivity (stejně jako její sociální i institucionální postavení) nebyly pod
takovým materiálním a existenčním tlakem a nemusela se potýkat s pocitem
ohrožení.2 Navzdory skutečnosti, že na území českých zemí žily po staletí
vedle sebe dva jazykově konkurenční národy, nutno říci, že jejich vzájemné soužití bylo až do námi sledovaného období v zásadě bezproblémové.
Ke změně situace došlo až v okamžiku formování moderních národů.
Identifikační zápas totiž provázel konkurenční boj o podíl na správě státu,
tedy na moci. V mnohonárodnostním státě tento proces logicky provázelo
úsilí směřující k vytvoření nejen centra, ale i periferie. V českých zemích,
v nichž se nově rozpoznávaná národní identita ustavovala na jazykovém
základě, to vedlo k eskalaci napětí mezi Němci a Čechy. Zlom v dosud
poklidných či tolerantních národnostních vztazích přineslo sčítání lidu
roku 1880, které poprvé sledovalo národnost, a to podle obcovací řeči.3
V národnostně smíšených krajích s převahou německého obyvatelstva odhalilo takové množství Čechů, že německá žurnalistika cítila potřebu přispět
k výraznější identifikaci němectví a pokoušela se motivovat k větší soudržnosti při současném vznášení nároků na výsadní postavení německého
2
M a l í ř , Jiří: Občanská společnost na Moravě. Spolky, strany, elity. Brno 2014, s. 79.
3
Toto hledisko bylo na úkor evidence mateřského jazyka zvoleno v zájmu Němců. Srov.
Š k á b a , Josef: Národní organisace v Československé republice. In: Československá vlastivěda
V. Stát. Praha 1931, s. 224–245.
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živlu. Oprávněná byla obava nejrůznějších vrstev českého národa z útočné
politiky německých národních tříd, která byla organizována i z Německa.
Německo vytvořilo pod pruským vedením národní stát až v roce 1871,
kdy už si sféry vlivu ve světě rozdělily velmoci Francie, Rusko i Velká Británie, a tak se německý teritoriální zájem zaměřil na střední Evropu. Jeho
výsledkem bylo i založení Všeněmeckého svazu (Alldeutscher Verband),
ustaveného v Berlíně v dubnu 1891.4 Hlavní ideologickou zbraní se stal
pangermanismus, hlásající myšlenku sjednocení (ne-li teritoriálního, tedy
alespoň zájmového) všech národů německého jazyka. Již tehdy propagoval
Všeněmecký svaz nároky Německa na světovládu a prosazoval vládnoucí
postavení německých menšin v Rakousku-Uhersku. To bylo z pohledu jeho
ideologů logické, neboť v žádné jiné evropské zemi či v evropském státě
s výjimkou vlastního Německa nebylo tak vysoké zastoupení německého
obyvatelstva jako v českých zemích, v nichž tvořilo 25% menšinu. Stejně
logickým důsledkem těchto ideologických zápasů a tlaků bylo, že německé
obyvatelstvo dávalo ve své většině přednost národnostním zájmům před
zemskými, respektive po roce 1918 státními.
Německé nacionalistické politické strany přišly v roce 1880 s požadavkem na vytvoření „uzavřeného německého území“ v severním a západním
pohraničí Čech, ve kterém německé obyvatelstvo počtem sice převažovalo,
avšak usilovalo o absolutní většinu. Největším problémem pro české obyvatelstvo v národnostně smíšeném území byl přitom nedostatek českých
škol a setrvalý nátlak německé správy i mnohých zaměstnavatelů, aby
rodiče posílali své děti do škol německých. K tomu měly napomáhat vedle
školních ústavů zřizovaných státem i soukromé německé obecné školy,
které zakládal a financoval centrální Německý školský spolek (Deutscher
Schulverein), ustavený v květnu 1880 ve Vídni a dotovaný státem. České
politické strany a jejich tisk iniciovaly zřízení obranné organizace, kterou
se stala Ústřední matice školská, založená v Praze v prosinci 1880, v čele
s tehdy uznávaným národním vůdcem Františkem Ladislavem Riegrem
(1818–1903). Matice byly následně zřizovány nejprve na Moravě a měly
místní význam, který spočíval v zakládání a udržování místní české školy.
Ale již v roce 1872 vznikla školská matice v Olomouci pro všeobecnou
podporu českých škol. O potřebě českého spolkového školského ústředí
svědčí i ohlas veřejnosti, který se projevil jak v narůstajícím a velkém počtu
členů, tak v získávání příspěvků na matiční činnost. Za prvních dvacet let
své činnosti zřídila Ústřední matice školská gymnázia v Opavě a Zábřehu
(v Liberci se prosadit české gymnázium nepovedlo), 45 škol obecných
a 44 mateřských.

4
Poslání Všeněmeckého svazu a dosavadní literaturu k tématu zhodnotil K o ř a l k a ,
Jiří: Všeněmecký svaz a česká otázka koncem 19. století. Praha 1963.
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Širší pole působnosti proti germanizačním tlakům měly mít národní
jednoty, ustavené pro národnostně smíšená území a napomáhající svou
činností rozvoji hospodářských, sociálních a kulturních zájmů českých
obyvatel. Jejich vznik byl odezvou na ustavení Německého pošumavského
svazu (Deutscher Böhmerwaldbund), který byl založen v Českých Budějovicích v dubnu 1884. V květnu 1884 vznikla Národní jednota pošumavská
jako národnostní pendant k německému svazu a v dalším roce následovalo
ustavení Národní jednoty severočeské, přičemž obě sídlily v Praze. Na Moravě byla jako první založena Národní jednota pro východní Moravu, a to
v Olomouci roku 1885, a posledním spolkem se stala Národní jednota pro
jihozápadní Moravu, ustavená v Telči v roce 1886. Ve Slezsku měla tento
národnostní program v náplni Matice opavská, zřízená již v roce 1877.
Německá strana iniciovala v září 1886 vznik Svazu Němců severní Moravy
(Bund der Deutschen Nordmährens) v Olomouci. Na území Rakouského
Slezska působil výbojný spolek Nordmark, založený v květnu 1893 v Opavě.
Spojením několika německých nacionálních spolků v severočeském pohraničí byl ustaven roku 1894 Svaz Němců v Čechách (Bund der Deutschen in
Böhmen). Strukturu základních německých nacionálně výbojných spolků
ještě doplnil roku 1899 Svaz Němců jižní Moravy (Bund der Deutschen
Südmährens) se sídlem ve Znojmě.5
České národní jednoty si daly do svého programu činnosti, které
měly povznést národní vědomí, a to jak formou osvětové práce, tak podporou rolnictví, řemesel i obchodu. Národní jednoty působily s vědomím,
že vzdělávací práce na venkově, místy ještě hodně klerikálním, je velice
potřebná. Přitom nepracovaly zjevně protiklerikálně, neboť vycházely
z předpokladu, že klerikalismus6 bude slábnout, až se rozšíří a prohloubí
vzdělání. Stejně tak se od národních jednot očekávalo nalezení cesty, která
by vedla k hospodářskému povznesení chudých krajů. Největší národnostní
problémy se týkaly výchovy dětí. Pod hrozbou ztráty zaměstnání musely
leckde v pohraničí české rodiny své děti zapsat do škol zřizovaných Německým školským spolkem, a to navzdory tomu, že i v těchto obcích byly
zřizovány české matiční školy. Proti takovým násilným projevům německého
nacionalismu organizovaly národní jednoty různé formy menšinové práce.
Zakládání českých škol a jejich materiálnímu zabezpečení věnovaly jednoty
5
České i německé nacionální spolky se skládaly z početných místních odborů. Jejich
stav v roce 1908 byl následující: jižní Čechy – Německý pošumavský svaz měl 399 odborů
s 37 000 členy, Národní jednota pošumavská měla 552 odborů s 39 050 členy; severní Čechy
– Svaz Němců v Čechách měl 765 odborů s 65 419 členy, Národní jednota severočeská měla
791 odborů s 42 600 členy; jižní Morava – Svaz Němců jižní Moravy měl 146 odborů s 8 128
členy, Národní jednota pro jihozápadní Moravu měla 402 odborů s 15 440 členy; severní
Morava – Svaz Němců severní Moravy měl 534 odborů s 44 200 členy, Národní jednota pro
východní Moravu měla 222 odborů s 14 166 členy; Slezsko – spolek Nordmark měl 219
odborů s 20 500 členy. Srov. K u b i s , Adolf: Nepřítel a my. Stráž Moravy 5, 1910, s. 96.
6
Tímto slovem se označoval politický směr, který usiloval o větší vliv duchovenstva
na světské záležitosti.
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soustavnou pozornost, a doplňovaly tak činnost Ústřední matice školské.7
Těžiště osvětové práce obranných jednot však spočívalo v pořádání přednášek nebo výstav, ve vydávání spisů a v zakládání knihoven a veřejných
čítáren. Vedle mnoha tisíc pronesených přednášek, pořádaných každou
národní jednotou bezplatně a v zájmu národního idealismu, představovala
hlavní prostředek národní práce kniha. Zatímco národohospodářské aktivity
si vyžadovaly jistý průzkum možností a přípravu, mohla se přednášková
činnost rozběhnout bezprostředně po ustavení místních odborů v obci
a stejně tomu bylo při zakládání knihoven. Po celou druhou polovinu 19.
století viděli všichni národní buditelé zvláště v knize hlavního pomocníka
při probouzení a vzdělávání lidu.
Práce s knihou patřila k základním formám prosazování národních zájmů. V poslední třetině 19. století se seskupila generace českých vlastenecky
orientovaných básníků kolem časopisu Ruch (vycházel v letech 1879–1888).
Časopis měl v první fázi za úkol překlenout rozpory uvnitř generace, která
vystoupila v almanachu Máj (1878), v Almanachu české omladiny (1979)
a v moravských sbornících Zora (1877, 1878), a otupit ruchovsko-lumírovské vyhrocení české kulturní situace. Jedním z formulovaných cílů
bylo i přispět k upevnění pozice národní literatury a k slovanské orientaci
českého národa. Toto zaměření ostatně deklarovalo programové prohlášení, které bylo publikováno v dubnu 1880. Ačkoliv je třeba říci, že úzce
vlastenecký program byl záležitostí poměrně krátké etapy vývoje časopisu,
dokládají jeho první ročníky dobovou situaci velmi výstižně. Proměnilo
se sice pojetí vlastenecké práce (v opouštění polarity mezi nacionalismem
a kosmopolitismem či jednostranné orientace na slovanské literatury), ale
nepolevoval důraz kladený na význam literatury pro formování národa
a šíření národních myšlenek. Literatura nadále představovala jeden ze
základních nástrojů budování české společnosti. Svědčí o tom nejenom
praxe vznikajících nakladatelství a literárních či čtenářských spolků, ale
také nový fenomén zakládání a budování veřejných knihoven. Ty byly
vnímány jako nástroje, které umožňovaly v maximální míře zkrátit cestu
knihy ke čtenáři. Stále platilo heslo národního obrození „Osvětou k svobodě“, a zakládání knihoven a veřejných čítáren patřilo i proto k prioritám
lidovýchovné práce, která se realizovala spolkovou činností a byla výrazná
také v programech a praxi národních jednot. Jejich snahou bylo vytvářet
knihovny s hodnotnou českou a překladovou beletrií i populárně-naučnou
literaturou. V poslední třetině 19. století již byla nabídka české literatury
na knižním trhu poměrně bohatá, národní jednoty dávaly přednost nové
produkci a přistupovaly kriticky k darovaným knihám.
7
Aktuální přehled základní literatury k tématu z hlediska významu školství v národnostním vývoji jižních krajů našich zemí uvádí S m e t a n o v á , Jaroslava: Svůj k svému
a české dítě do české školy. Činnost českých ochranných spolků Národní jednoty pro jihozápadní
Moravu a Národní jednoty pošumavské. Historica 4, 2013, s. 129–151.
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Podnět ke zřízení Národní jednoty pošumavské (NJP) vzešel od tří
profesorů malostranského gymnázia v Praze, jihočeských rodáků. Jeden
z nich, František Houdek (1847–1917), se stal prvním starostou spolku. Výborem vypracované stanovy byly schváleny ministerstvem vnitra 10. května
1884. Působištěm jednoty se staly především tehdejší kraje českobudějovický, písecký, plzeňský a táborský, kde již v prvním roce činnosti vzniklo 220
místních odborů NJP, a to jak ve smíšeném území, tak i ve městech ryze
českých, včetně Prahy. Ve druhém roce činnosti byly ustaveny na pomoc
ústřednímu výboru věcné odbory, mezi nimi také odbor knihovní. Když
místní odbor zažádal o zřízení knihovny, sestavil knihovník při ústředním
výboru NJP z nákupu nebo darů knihovnu v rozsahu 50 až 200 svazků.
Tu následně místní odbor převzal a její provoz ve spolkových místnostech
svěřil zpravidla studentovi. Vlastní půjčování se neřídilo závaznými pravidly,
praxe se ponechávala na místních zvyklostech.
Tiskovým orgánem spolku byl Věstník Národní jednoty pošumavské
(vycházel v letech 1888–1889, 1899–1901), na který navázal týdeník
Vyšehrad a poté měsíčník Pošumaví (1903–1938). Reprezentační přehled
činnosti spolku zachycuje monografie 50 let Národní jednoty pošumavské
z roku 1934 a jeho archiv je uložen ve Státním oblastním archivu v Třeboni.8 Přehlednou studii o NJP s hodnocením dosavadní literatury zpracoval
Karel Řeháček, ovšem o problematice knihoven se nezmiňuje.9
Již v prvním roce činnosti (1885) bylo v místních odborech NJP
zřízeno 34 knihoven s více než 2 000 svazků a každým rokem přibývaly
další. V roce 1890 vykazoval ústřední výbor NJP 79 vlastních knihoven
s 8 478 svazky a ve správě měl knihovny ještě dalších českých spolků.
V roce 1893 se počet knihoven zvýšil na 123 a počet svazků na 16 000.
Každoročně přibývalo několik desítek knihoven a stávající byly doplňovány novými nákupy. Například v roce 1897 spravovala NJP 237 knihoven,
v nichž bylo na 26 000 knih. V roce 1899 podalo v odpovědi na dotaz
z ústředí o činnosti knihoven zprávu 280 odborů a uvedlo za aktuální
rok 63 000 čtenářů a 196 283 výpůjček.10 Vysoký nárůst počtu knihoven
(41) je zachycen pro rok 1900 (úhrnem 361 knihoven s 33 000 svazků)
a v roce 1901 přibylo dalších 73 knihoven. Roku 1902 byla v knihovnách
NJP provedena revize, při které byly odepsány nejen opotřebené knihy, ale
i nefunkční knihovny. Zpráva poté uvádí pokles na 252 činných knihoven
se 47 000 knih, 17 827 čtenáři a 131 000 výpůjček. Nové knihovny byly
zřizovány každým dalším rokem. Již v roce 1903 měla NJP 314 vlastních
8
V o n d r á č e k , Karel: 50 let Národní jednoty pošumavské 1884–1934. Praha
1934; Š e d a , Oldřich – P o z n í č e k , Bohuslav: Národní jednota Pošumavská Praha
1884–1948 (1950). Inventář I/38. Třeboň 1967 [rukopis uložený in Státní oblastní archiv
v Třeboni].
9
Ř e h á č e k , Karel. Češi a Němci na jihozápadě Čech 1880–1938. Plzeň 2002.
10
Ž á k , Jaroslav: Činnost Národní jednoty pošumavské k zakládání knihoven pro lid. České
knihovnictví 1, 1900, č. 2, s. 33–38.

26

N

Á

R

O

D

N

Í

J

E

D

N

O

T

Y

…

knihoven s 52 495 svazky, bylo v nich registrováno 16 305 čtenářů a ti si
odnesli 129 738 výpůjček. V roce 1907 byly opět knihovny NJP podrobeny revizi a výroční zpráva uvádí jmenovitý seznam knihoven v počtu
401, v kterých bylo uloženo 70 285 knih. Z těchto knihoven NJP jich
ústřední výbor založil 201, místní odbory 172 a 28 knihoven bylo převzato
do správy od krajinských akademických spolků. Poslední výroční zpráva
před první světovou válkou uvádí 685 knihoven, v nichž bylo uloženo
či k dispozici více než sto tisíc svazků, a přes 190 000 výpůjček. Odbory
odebíraly celkem 3 411 titulů časopisů a v 16 městech měla NJP veřejné
čítárny – největší v Českých Budějovicích. Ještě před první světovou válkou
byla snaha soustředit místní spolkové knihovny ve společnou knihovnu
obecní, jako se to povedlo v Sušici nebo v Horní Bříze. Po vydání zákona
o veřejných knihovnách obecních v roce 1919 bylo 356 knihoven a 100 000
svazků předáno do majetku obcí. Zbývající knihovny fungovaly ponejvíce
ve smíšených obcích a jednota je nadále doplňovala; v roce 1933 šlo stále
ještě o více než 300 knihoven ve správě NJP.
České Budějovice byly v osmdesátých letech 19. století typickým
městem, pro jaká byla národní jednota založena. Početně slabší, ovšem
hospodářsky silná německá menšina se snažila omezovat rozvoj českého
života ve městě a to byl i důvod, proč již v červenci 1884 došlo k ustavení
a schválení místního odboru NJP, který si určil jako svou prioritu založení
veřejné lidové knihovny.11 Předseda místního odboru NJP František Tůma
(1840–1918) dosáhl toho, že tradiční spolky ve městě, Beseda českobudějovická a Beseda řemeslnicko-živnostenská, předaly své knihovny NJP,
nadále je ovšem pokládaly za své vlastnictví a také je doplňovaly. Místní
odbor NJP získal od ústředního výboru pro svou knihovnu dalších 186
knih a tím vznikla veřejná lidová knihovna, spravovaná odborem NJP,
otevřená v listopadu 1885 a rozšířená v roce 1897 o veřejnou čítárnu (čítárna odebírala v roce 1902 118 časopisů a vykazovala 21 445 návštěv).
Knihovna byla otevřena třikrát týdně pro dospělé čtenáře, kteří se ovšem
měli prokazovat členskou legitimací kteréhokoliv českého místního spolku.
Odbor českobudějovický věnoval některá léta až dvě pětiny svých příjmů
na udržování a rozšiřování knihovny. V roce 1889 bylo ve fondu knihovny
1 079 knih, v roce 1896 již 3 726 svazků, přičemž 1 722 patřilo jednotě,
1 315 besedám a 689 akademickému spolku Budivoj, který se ke společné
knihovně připojil v roce 1889. O rozvoj činnosti se zasloužil ředitel matiční školy Josef Müller, který se v roce 1898 stal také knihovníkem. Knihy
z fondu, který se rozrostl na 4 276 svazků (tiskem vyšel jejich seznam), se
tehdy půjčovaly čtyřikrát týdně a během roku bylo zaznamenáno 27 230
výpůjček. Knihovník také dosáhl toho, že spolkové knihovny obou besed
11
Srov. C e m p í r k o v á , Květa: 100 let Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích 1885–1985. České Budějovice 1986; V o n d r á č e k , Karel. 50 let Národní jednoty
pošumavské 1884–1934. Praha 1934, s. 204, 442.
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a Budivoje byly NJP převedeny darem. Když byla v roce 1902 provedena
revize knihoven NJP, patřila českobudějovická knihovna svými ukazateli
(6 458 svazků, 1 142 čtenářů a 20 774 výpůjček) na první místo. Druhý
tištěný Seznam knih z roku 1913 uváděl 8 300 titulů ve více než 9 000
svazků. Svým rozsahem a činností patřila v té době k nejlepším knihovnám
v českých krajích. Po vydání zákona o obecních knihovnách byla lidová
knihovna NJP předána v roce 1922 městu a stala se základem městské
knihovny.
Vedle českobudějovického měl i plzeňský odbor význam regionálního
centra práce NJP. V převážně české Plzni byla veřejná městská obecná
knihovna provozována obcí již od roku 1874 a její knihovník Pavel Nebeský vedl po mnoho let knihovní odbor NJP v Plzni. Odbor vtělil péči
o rozšiřování českých knih do svého programu už v době svého vzniku
v roce 1884, ovšem pro finanční obtíže a celkově naléhavější úkoly zřídil
do první světové války knihovny jen ve vybraných sedmi obcích.12 Od roku
1901 založil v okresech Plzeň, Stříbro a Horšovský Týn také 50 menších
tzv. Husových knihoven, které byly každoročně doplňovány i s pomocí
dotace městské rady v Plzni.
Národní jednota pošumavská vznikla bezprostředně v opozici vůči
nacionálnímu Německému pošumavskému svazu, a tím přestaly být aktuální úvahy o jednotném českém národním obranném spolku. Nejen
české jihozápadní pohraničí však bylo podle mínění Němců územím ryze
německým. V severočeských pohraničních okresech byly německé útoky
proti českým institucím (roku 1885 na české školy v Liberci a Trutnově
a v Duchcově na budovu České besedy) daleko ostřejší než na jihu Čech.
Z podnětu Ústřední matice školské byl v březnu 1885 ustaven správní výbor
Národní jednoty severočeské (NJS), která měla podobně jako NJP své
ústředí v Praze. Přestože se již při zrodu jednot zvažovalo, zda by jejich
sídlem nemělo být některé smíšené pohraniční město, převážily výhody
Prahy nejen jako místa s dobrým železničním spojením, ale také jako centra
vydávání českých časopisů a početné inteligence, schopné řízení národních
spolků. Stanovy NJS jsou obdobné stanovám NJP, z nichž vycházely, ale
od roku 1901 byly kromě místních odborů navíc zřízeny územní sbory,
které pokrývaly severozápadní, severní i východní Čechy.
Až od října 1900 vycházel měsíčně Věstník Národní jednoty severočeské, který v roce 1905 změnil název na Stráž severu a do roku 1923
přinášel zprávy z činnosti NJS, týkající se zvláště prosazování veřejných,
pokračovacích a odborných škol. Nástupcem organizačního měsíčníku se
12
Statistika knihoven na okr. plzeňském za rok 1909, kterou zpracoval Alois Tuháček
a uveřejnil roku 1910 v časopise Česká osvěta, uvádí kromě Plzně 139 spolkových a školních
knihoven v 51 obcích; z toho jen šest knihoven NJP. Srov. též P a n z n e r o v á , Marie:
Hraničářské knihovny. In: Jubilejní sborník jednatelského odboru Národní jednoty pošumavské
v Plzni. Plzeň 1934, s. 119–123.

28

N

Á

R

O

D

N

Í

J

E

D

N

O

T

Y

…

stal od listopadu 1922 týdeník Hraničář, který byl ústředním listem NJS
a vycházel až do roku 1948 (po dobu obou světových válek byly tyto listy
zastaveny). Spisový archiv NJS je uložen v Národním archivu.13
Od počátku činnosti jednoty bylo jedním z jejích úkolů naplňovat
program stanov o zakládání knihoven a knihovnictví v péči NJS. Soustavné
úsilí vedené tímto směrem brzy slavilo úspěch.14 Byl zřízen ústřední knihovní odbor, který v prvních letech vytvářel a zapůjčoval místním odborům
soubory knih, protože v poněmčených územích české knihovny vůbec
nebyly. Šlo zpravidla o stosvazkové soubory, které se mezi jednotlivými
odbory za koordinace ústředního knihovního odboru také vyměňovaly.
Jednota měla velmi rozsáhlý systém putovních či přenosných knihoven.
Místní odbory neměly být finančně samostatné, a neměly proto rozhodovat
například ani o nákupu knih nebo předplatném časopisů, což se ovšem
brzy ukázalo jako nepraktické. Ústředí se při nákupech snažilo vyhovět
požadavkům knihovníků stran doplňování knihoven i o díla žádaných spisovatelů. Za první rok činnosti NJS byly pořízeny spolkové knihovny v deseti
odborech, v nichž bylo uloženo celkem 1 296 knih. Knihoven zřizovaných
v místních odborech každým rokem přibývalo. Statistika z roku 1906 uvádí
roční nárůst o 88 knihoven s 8 767 svazky, přičemž úhrnný počet vzrostl
na 861 knihoven s celkovou výbavou 80 791 svazků. Ve stejném roce
vznikly z 33 knihoven knihovny veřejné.15 V období let 1914–1915 bylo
zapůjčeno 337 putovních knihoven s 32 000 svazků. Ústředí NJS rovněž
propůjčovalo natrvalo potřebným školám v pohraničí žákovské knihovny,
které čítaly 30 až 100 svazků (v roce 1914 to bylo 39 školních žákovských
knihoven s 2 532 svazky). V jubilejním čtyřicátém roce 1935 uváděla NJS
existenci knihovny v 547 odborech s celkovým počtem 75 298 svazků.
V prvním ročníku České osvěty publikoval její redaktor Ladislav Jan
Živný (1872–1949) zprávu o činnosti knihovny a čítárny v Náchodě.16 Počátkem 20. století byl Náchod již větším pohraničním průmyslovým městem.
Místní odbor NJS založil do té doby čtyři knihovny ve venkovských obcích
a v roce 1897 otevřel v Náchodě veřejnou lidovou knihovnu. Ta v roce 1903
disponovala 2 306 svazky knih, z jedné čtvrtiny odborných, a zaznamenala
7 686 výpůjček. Půjčovalo se vždy v neděli, a to za velkého zájmu čtenářů.
V této souvislosti se autor podivoval nad tím, že čítárna, otevřená v roce
13
Č e n s k ý , František: Národní jednota severočeská 1885–1948. Inventář. Litoměřice
1969 [rukopis uložený in Národní archiv].
14
S r b , Adolf: Národní Jednota Severočeská. Praha 1886. Z literatury srov. P a v l í č e k , Jaromír: Národní jednota severočeská a její podíl na prosazování českých národních zájmů
v národnostně smíšených oblastech (1885–1948). In: Šrajerová, Oľga (ed.): České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky. Olomouc – Opava – Šenov
u Ostravy 2003, s. 173–193.
15
Výroční zpráva Národní jednoty Severočeské za r. 1905–6. Česká osvěta 3, 1906–1907,
s. 17–18.
16
Ž i v n ý , Ladislav Jan: Náchod. Česká osvěta 1, 1904–1905, s. 45.
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1899, musela být pro malý zájem po půl roce uzavřena. Příčina však byla
nasnadě, neboť tato instituce neměla prostředky na předplácení periodik,
a disponovala proto jen zapůjčovanými časopisy.
Severomoravské národnostně smíšené území svou rozlohou 5 820
km2 zaujímalo více než čtvrtinu území celé Moravy a německé obyvatelstvo v pohraničí koncem 19. století převažovalo.17 Celé území bylo
od osmdesátých let 19. století dějištěm vypjatého německého nacionalismu
a národního zápasu. Jednou z důležitých snah přitom bylo vytvoření podmínek pro spojení českého živlu na Moravě a v Čechách. V těchto snahách
zaujímá čestné místo Národní jednota pro východní Moravu (NJVM),
založená v červnu 1885 v Olomouci, která svůj smysl viděla ve školské
a drobné buditelské lidovýchovné práci a ve svých spolkových stanovách
měla rovněž zakládání knihoven, čítáren a sbírek. Organizační struktura
byla obdobná českým národním jednotám. Základem bylo vytvořit místní
odbory a aktivovat jejich činnost. V prvním roce bylo zřízeno 80 místních
odborů, které měly 4 356 členů, a tento počet narostl před první světovou
válkou (1913) na 525 místních odborů s 40 225 členy. Při ústředním
výboru pracovalo také pět věcných odborů: národní, knihovní, školský,
živnostenský a národohospodářský.
Od roku 1906 vycházel Věstník Národní jednoty v Olomouci, který
v roce 1910 změnil název na Stráž Moravy; po jejím zastavení v červenci
1914 byla opět obnovena po čtyřech letech a zanikla až v únoru 1939.
V meziválečném období měl tento věstník přílohu Hlídka národní výchovy
a osvěty, která se soustavně věnovala rozvoji veřejných knihoven na severovýchodní Moravě.
Také na severní a východní Moravě byla vedle pořádání přednášek
účinným prostředkem národní osvětové práce kniha. Knihovní odbor měl
ve své náplni zakládání knihoven v obcích a po dohodě s odborem živnostenským zřizoval i knihovny řemeslnické či hospodářské. Doplňoval také
fondy knihoven jednoty nebo jiných spolků, rozšiřoval základnu časopisů
a zpracovával seznamy potenciálních knižních akvizic. Hned v prvním roce
činnosti rozdala NJVM do „ohrožených“ obcí 2 600 knih v ceně 1 600
zlatých.
Již v počátcích své činnosti získala NJVM pro své myšlenky i studenty.
Na slavnostním sjezdu studentstva východní Moravy, který se konal v Olomouci 2. září 1885, zařadili studenti do svého programu také zakládání
knihoven a rozšiřování nabídky populárních spisů. Tuto činnost organizoval akademický odbor NJVM, který však byl brzy úředně rozpuštěn.18 Při
práci s knihou pomáhali zejména učitelé. Například v učitelském spolku
17
O b r t e l , Antonín: Severní Morava 1880–1921. Stráž Moravy 18, 1926, s. 21, 46,
57, 75, 97, 113, 127.
18
Srov. Z b a v i t e l , Alois: Národní jednota východomoravská ve službách lidovýchovných. Opava 1935, s. 18.
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šumpersko-zábřežském byl v roce 1896 ustaven knihovní výbor pro okres
zábřežský. Výjimečným počinem ústředí bylo v roce 1898 zřízení Palackého
knihovny v Zábřehu, která měla sloužit pro celý okres.
V prvních dvou letech své činnosti zřídila NJVM na Moravskotřebovsku, Zábřežsku a Hranicku 13 knihoven v obcích, kde dosud knihovna
nebyla nebo kde bylo české obyvatelstvo ohroženo germanizací.19 Nové
knihovny vznikaly z aktivity ústředí jednoty jen pozvolna. Narůst knihoven
v místních odborech výrazněji rostl až ve 20. století. V roce 1902 bylo v odborech NJVM 36 knihoven založených ústředím, roku 1908 to bylo 203
knihoven, v roce 1911 již 286 knihoven o 71 943 svazcích a před válkou
(1913) již 353 knihoven v obcích, v nichž bylo uloženo celkem 103 848
knih. Některé místní odbory zakládaly knihovny přímo; například odbor
ve Frenštátě zřídil tři knihovny v blízkých obcích a odbor v Prostějově 13
knihoven. Kromě místních knihoven byly organizovány padesátisvazkové
knihovny putovní. V roce 1909 bylo v oběhu, pokud se dalo zjistit, na 80
putovních knihoven s více než 22 000 svazků.
Z podnětu olomouckého místního dámského odboru NJVM byla
zřízena Veřejná knihovna v Olomouci, která byla otevřená 1. prosince 1889
v Národním domě, v místnostech České besedy.20 Při otevření obsahovala
1 300 svazků a prostřednictvím darů od místních patriotů narostla v příštím roce na 1 791 svazků. V roce 1913 měla olomoucká knihovna 3 002
svazků. Před první světovou válkou patřily k největším knihovny místních
odborů NJVM v Kojetíně a Místku (2 200 svazků), Velké Bystřici (2 270
svazků) a v Němčicích (4 300 svazků).
Snahou NJVM bylo také zřizovat veřejné čítárny. Již v listopadu
1887 začala fungovat tato instituce v olomoucké Sokolovně (v roce 1903
ji navštěvovaly dva až tři tisíce čtenářů měsíčně) a brzy poté byly otevřeny
čítárny v Litovli, Trnávce i v dalších obcích. S dobrým ohlasem se setkalo
předplácení vzdělávacích a zábavných časopisů, a to jak prostřednictvím
ústředí jednoty (v roce 1900 předplácelo ústředí časopisy pro 17 ohrožených obcí), tak místních odborů, které je v případě absence čítáren
pořizovaly přímo pro své členy.
Ústředí NJVM také dbalo o organizaci knihovnické práce. Podobně jako v jiných jednotách, byla i NJVM prováděna v roce 1902 revize
a reorganizace knihoven zvláště v takových obcích, ve kterých docházelo
ke slučování spolkových knihoven a k vytváření knihoven veřejných.
Pozornost byla věnována také výchově knihovníků, o čemž svědčí uspořádaní knihovnického kurzu v Olomouci v prosinci 1910.21 Zde padl návrh
19
Dějiny činnosti NJVM zpracoval, zejména na základě zpráv v olomouckém tisku,
F i s c h e r , Richard: Padesát let Národní jednoty. Olomouc 1935.
20
S m e j k a l , Bohuslav: Sto let veřejné knihovny v Olomouci 1889–1989. Olomouc
1989.
21
Na kurzu přednášel František Papírník o české knize v dějinách, Otakar Skýpala o za-
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na ustavení Svazu českých knihoven pro oblast NJVM, proti kterému se
ovšem ohradil pražský Svaz osvětový, neboť ve svých očích sám plnil funkci
ústředí.22 Podobné kurzy uspořádaly místní odbory roku 1913 v Prostějově
a v Rudě u Šumperka. Z ústředí NJVM vzešla petice o zřizování veřejných
knihoven, kterou v roce 1910 přednesl poslanec Jan Žáček (1849–1934)
na zemském sněmu. V únoru 1910 požadoval ve spolkovém věstníku jeho
redaktor Adolf Kubis (1876–1958) vydání zákona o zřizování a udržování
knihoven a čítáren s odůvodněním, že na vzdělávání občanů se mají podílet kromě jednotlivců a obcí také země a stát. Adolf Kubis byl vynikající
organizátor, který formuloval pro práci knihoven tyto důležité zásady: 1)
Všechny spolkové knihovny by měly být zveřejněny. 2) Veřejné knihovny
by měly přejít do správy obcí, které by na ně ze zákona měly přispívat,
a to podle počtu obyvatel. 3) Při Národní jednotě by měl být zřízen oblastní svaz českých knihoven, který by organizoval a zajišťoval potřebnou
odbornou činnost.23 Autor viděl smysl takových opatření v tom, že zamezí
dosavadnímu chaosu v knihovnách. V důsledku mělo dojít k systematizaci
a vzájemné provázanosti knihovnické práce a z knihoven, účelněji plnících
své funkce, se měla stát důležitá složka kulturního snažení.
Některé místní odbory nebo okrsky zakládaly knihovní komise. S takovou myšlenkou vystoupil Antonín Šprinc (1887–1925) na knihovnickém
kurzu zábřežského okrsku.24 Náplň činnosti knihovní komise měla spočívat
v provádění revize všech knihoven, ve vypracování návrhů na doplnění
knihovního fondu a vytvoření zastřešující instituce v podobě okresní
knihovny. Komise měla dále zprostředkovávat vzájemnou výměnu knih,
zajišťovat jednotné vedení knihoven, zpracovávat jejich statistiku a zřizovat
padesátisvazkové putovní knihovny k zapůjčení po dobu jednoho roku.
Z iniciativy Antonína Šprince byla v září 1913 ustavena knihovní komise
v Prostějově. Tvořili ji zástupci NJVM a Akademického feriálního klubu
(po dvou členech) a rovněž některých dalších místních spolků (po jednom
členovi). Komise měla ve správě všechny knihovny v okrsku a připravovala zřízení 31 nových knihoven. Šlo jistě o respektovaný odborný orgán,
o čemž svědčí zájem o jeho stanovisko v souvislosti s přípravami zakládání knihoven nejen ze strany odborů NJVM, ale i jednot Sokola, hasičů
a také dvou obcí. Podobně Šprinc předložil plán na organizaci knihoven
na Zábřežsku, spočívající v ustavení okrskové knihovní komise, ve zřízení
přenosných knihoven (50 až 100 svazků) a také okresní příruční knihovložení edice levných knih při časopisu Moravsko-slezská revue a knihovník NJVM v Kojetíně
Ferdinand Venclík o technice knihovnické práce. Viz K u b i s , Adolf (ed.): Pro obrodu
lidových knihoven. Z přednášek knihovnického kursu Nár. jednoty v Olomouci 8. prosince 1910.
Olomouc 1911.
22
M. [Moravec, František V.]: Ústředí českého knihovnictví. Česká osvěta 7, 1911, s. 192–193.
23
K u b i s , A. (ed.): Pro obrodu lidových knihoven, s. 52–54.
24
Š p r i n c , Antonín: Lidové knihovnictví. Stráž Moravy 7, 1912, č. 4, s. 53–54.
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ny.25 Komise začala provádět revizi knihoven, prosadila pořízení lístkových
seznamů knih v místních odborech, zprostředkovávala výměnu souborů
knih a starala se o knihovní statistiku. Po provedených změnách mohla
komise konstatovat, že knihovnictví se jako jedna z nejdůležitějších a nejjistějších složek českého života na severní Moravě setkalo u jednotlivců,
spolků i obcí s porozuměním a uznáním.
Po vydání knihovního zákona v roce 1919 se stala velká část knihoven
NJVM základem veřejných knihoven obecních. Do konce roku 1922 bylo
tímto způsobem předáno 68 knihoven s 32 660 svazky. Knihovní zákon
sice pamatoval na menšiny, ale v mnohých obcích na severní Moravě byly
české menšiny tak malé, že zákonem stanovený příspěvek by udržování
české knihovny neumožnil, nehledě na odpor ze strany správy takových
obcí. Ústředí NJVM vidělo řešení v tom, že nakupovalo knihy a ve svých
odborech nadále udržovalo knihovny, které plnily funkci menšinové obecní
knihovny.
Národní jednota pro jihozápadní Moravu (NJJM) byla ustavena
pro zbývající území, dosud nepokryté národními jednotami, v dubnu 1886
v západomoravské české Telči z podnětu literárního historika Leandra
Čecha (1854–1911), který učil na zdejším reálném gymnáziu. Leandr
Čech se stal také jednatelem a její výbor byl složen z příslušníků telčské
inteligence. Ještě v roce 1886 bylo ustaveno 20 místních odborů a na konci
druhého roku již jednota měla 47 odborů v obcích jihozápadní Moravy.
V roce 1888 se uvažovalo o ustavení třetí moravské národní jednoty, tentokrát se sídlem v Brně, nicméně v červenci tohoto roku došlo k přenesení
sídla NJJM z Telče do Brna a její působnost se rozšířila na tehdejší kraje
brněnský, jihlavský a znojemský. Celých deset let však následovala stagnace, než se jejím starostou a mecenášem stal v roce 1899 MUDr. František
Veselý (1862–1923), ředitel Lázní Luhačovice a majitel kyselky Šaratice.
Jednatelství se tehdy ujal Jan Máša (1867–1933), který se po studiích stal
redaktorem časopisu Orlice v Telči, později přešel do Brna a jako představitel zemědělské rady a pozdější starosta NJJM byl s národní jednotou
spjatý po celý život.
Telč měla v osmdesátých letech organizačně schopné vlastence, mezi
nimi i Emila Šolce (1861–1931), knihkupce a vydavatele čtrnáctideníků
Orel a Orlice (1885–1892), které plnily úkol věstníku jednoty v jejích počátcích. Vlastní Věstník Národní jednoty pro jihozápadní Moravu vycházel
za redakce Jana Máši v Brně od prosince 1902, a to až do prosince 1938.
Archiv ústředí NJJM se nezachoval, jednota ovšem vydala několik jubilejních spisů, ve kterých svou činnost podrobně zmapovala.26
25
V l č e k , František: Knihovnictví na Zábřežsku. In: Filip, Josef (ed.): Almanach
českého lidu na severní Moravě. Zábřeh 1914, s. 42–44.
26
Pamětní spis k jubileu 20letého trvání Nár. jednoty pro jihozáp. Moravu. Brno 1906; Pa-
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Ve vzdělávací činnosti se NJJM zaměřila zejména na vybudování
českého školství v celé oblasti svého působení a účinně napomáhala
Ústřední matici školské, když se zasadila o zřízení desítek škol obecných,
měšťanských, středních i odborných. Kromě pořádání přednášek spočívalo
těžiště kulturní práce v zakládání a udržování knihoven. Knihovní odbor
byl jedním z prvních, které se aktivně ujaly své role. V roce 1886 zřídil
ústřední výbor knihovny ve čtyřech odborech a některé místní odbory
přebíraly knihovny od spolku Sázavan. V dalším roce zřídil ústřední výbor
dalších šest knihoven se základem 50 nebo 100 knih a dalším patnácti
obcím zaslal soubory o 50 svazcích; v těchto putovních knihovnách měla
NJJM celkem 934 knih.
Po přesunu sídla jednoty z Telče do Brna byla zásluhou NJJM zřízena
v listopadu 1891 veřejná knihovna města Brna. Vznikla spojením knihovny spolku Vesna, který již roku 1889 začal provozovat ženskou veřejnou
knihovnu, a knihovny NJJM s 659 svazky. Fond knihovny disponoval
v prvním roce činnosti 1 816 svazky a ve stejné době bylo zaregistrováno
5 671 výpůjček. Pořádaly se také přednášky o četbě a knihovně.27 Půjčovalo
se bezplatně jen na zálohu 50 krejcarů na jednu knihu. Knihovna byla otevřená pro veřejnost třikrát týdně, a to s výjimkou žáků do 14 let, kteří byli
odkázáni na školní knihovny. Oba spolky své knihovny doplňovaly; koncem
roku 1894 mělo oddělení Vesny 1 509 svazků a oddělení jednoty 1 408
svazků, tedy celkem 3 067 knih. V prosinci 1896 byla úspěšná knihovna
rozšířena o veřejnou čítárnu. Ukazatele ve zprávě za rok 1897 dokládají
další nárůst činnosti; ve fondu bylo 5 088 svazků a zaznamenáno bylo
10 209 výpůjček 1 566 registrovaným čtenářům. V roce 1900 byla veřejná
knihovna od ústředního výboru předána prvnímu odboru NJJM v Brně,
což znamenalo i její přemístění z Besedního domu do Kounicova paláce
na dnešním Žerotínově náměstí. Dobré výsledky byly zásluhou osmileté
práce Vincence Vávry. Po jeho odchodu z Brna do funkce ředitele gymnázia
v Přerově hledal ústřední výbor NJJM cestu, jak zajistit dostatečné finanční
krytí provozu knihovny i nákupu novinek.28 I když se knihovna v roce 1918
přejmenovala na Ústřední knihovnu lidovou a zapůjčila 5 680 návštěvníkům
10 316 knih, stále platilo, že české Brno se dosud na důstojnou veřejnou
knihovnu s čítárnou nezmohlo. Řešení přinesl knihovní zákon z července
1919, podle kterého město Brno zřídilo městskou knihovnu a NJJM svou
Ústřední knihovnu lidovou nové knihovně předala.

mětní spis k jubileu 25letého trvání Národní jednoty pro jihozáp. Moravu. Brno 1910; Pamětní
spis k jubileu čtyřicetiletého trvání Národní jednoty pro jz. Moravu. Brno 1926.
27
V á v r a , Vincenc: Zpráva o činnosti české veřejné knihovny v Brně. Časopis Matice
moravské 17, 1893, s. 374–376.
28
K o l á t o r , František V.: K reorganisaci veřejné knihovny a čítárny v Brně. Česká
osvěta 2, 1905–1906, s. 196–198.
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Do roku 1899 byly zakládány knihovny v místních odborech jen
sporadicky. Změna nastala od roku 1900, kdy bylo zřízeno 11 knihoven
a knihkupec Joža Barvič věnoval NJJM sto souborů tzv. Palackého knihoven pro obce na Valašsku a na západě Moravy. Celkový rozvoj činnosti
jednoty od počátku 20. století se projevil i zvýšenou aktivitou knihovního
odboru. V roce 1902 fungovalo v odborech 43 knihoven čítajících 10 471
svazků a nově byly zřizovány knihovny přenosné. Budování knihoven
se pro jednotu postupně stalo prioritou a roku 1907 vzrostl jejich počet
na 206. Z celkového počtu 33 824 svazků přitom příslušelo 1 749 svazků
46 knihovnám putovním. V roce pětadvacátého výročí NJJM šlo o 326
knihoven s 56 613 svazky. Roku 1914 spravovaly odbory 365 knihoven
o 72 429 svazcích, nových 25 knihoven o 1 772 svazcích bylo zasláno
ústředním výborem místním odborům a 5 knihoven o 2 855 svazcích bylo
zakoupeno menšinovým školám. Po válce počet knihoven klesl. V roce
1919 měla jednota již jen 292 knihoven s fondem čítajícím 58 521 svazků,
jelikož mnoho knihoven místních odborů bylo předáno obcím jako základ
knihovny obecní. Takové převody pak byly prováděny i v dalších letech.
V převážně německém Slezsku se zasloužila o probuzení národního
uvědomění žurnalistika. Redaktor Antonín Vašek (1829–1880) vydával
od března 1861 do konce roku 1865 Opavský besedník, první český časopis
ve Slezsku, na který navázal v letech 1870–1912 Opavský týdeník, založený
a řízený Janem Zacpalem (1844–1888). Listy přispěly k tomu, že se český
živel začal organizovat, i když ve srovnání s jinými regiony v českých zemích poměrně pozdě. Šířit osvětu a vzdělání mezi lidem měly v programu
matice (Matice česká byla založena roku 1831, Matice moravská má své
počátky v roce 1849), jejichž účelem bylo také soustřeďovat prostředky
k vydávání spisů. V tom smyslu došlo také v únoru 1877 k ustavení Matice opavské (MO) v Opavě jako první kulturní organizace českého lidu
ve Slezsku, zaměřené hlavně na školství a postupně na celou oblast kultury.
MO si rovněž v rámci svého programu předsevzala „šířit osvětu a vzdělání
mezi lidem českoslovanským ve Slezsku přednáškami poučnými, ušlechťujícími
zábavami, vydáváním dobrých a laciných knih, zřizováním knihoven, zvelebováním školství, písemnictví a umění“.29 I přes odpor německé správy města
se jí podařilo prosadit v Opavě opatrovnu pro nejmenší, v roce 1883 české
gymnázium a postupně i další odborné školy, které později přešly pod
správu Ústřední matice školské.
Již v březnu 1878 vyšlo první číslo Věstníku Matice opavské, které
obsahovalo jen informace o jejím ustavení a výroční zprávu. K obnovení
časopisu došlo až po patnácti letech, tedy v roce 1892, přičemž od té doby
šlo již o jediný vědecký časopis pro České Slezsko. Časopis vychází od roku
1936 až dosud pod názvem Slezský sborník. Do jisté míry považovala MO
29

Stanovy „Matice Opavské“. Opava 1877, s. 3.
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za svůj orgán Opavský týdeník (1870–1912). Archivní fond je uložený
v Zemském archivu v Opavě.30
Již při svém vzniku založila MO knihovnu, která v prvním desetiletí
rostla jen z darů (k největším dárcům patřila Umělecká beseda v Praze)
a svoji funkci plnila pouze sporadicky. V roce 1881 postoupila MO získané publikace v počtu 1 236 knih 18 obcím. Téhož roku měla knihovna,
rozdělená na část živou a mrtvou, 877 svazků, navštívilo ji 134 čtenářů
a zaregistrováno bylo 265 výpůjček. Po vzniku českého gymnázia byla část
knihovního fondu postoupena této instituci. Mrtvá část, obsahující zejména
silesiaka, byla pak převedena do muzea MO. Významnou akvizicí pro obě
části knihovny bylo zakoupení rozsáhlejší knihovny po národním buditeli
Cypriánu Lelkovi (1812–1883). Živá část, přejmenovaná na lidovou knihovnu, měla v roce 1910 1 552 svazků a 223 registrovaných čtenářů, v roce
1918 pak 2 340 svazků a 254 čtenářů.31 Z počátku se půjčovalo bezplatně,
nicméně kvůli ztrátám knih byli čtenáři od roku 1911 povinováni skládat
zálohu, což vedlo k poklesu jejich počtu. V roce 1910 vyšel tiskem Katalog
lidové knihovny v Opavě založené a vydržované Matici opavskou v Opavě, který podchytil 1 326 knih. V dubnu 1920 byla matiční knihovna pověřena
funkcí obecní knihovny pro české obyvatelstvo města a na svou činnost
dostávala ze zákona dotace. Rok 1936 byl pro Veřejnou knihovnu Matice
opavské rokem posledním; tehdy město spolkovou knihovnu odkoupilo
a ustavilo Českou knihovnu města Opavy s profesionálním knihovníkem,
avšak ta zanikla roku 1938 po německém záboru města.
Po roce 1890 se rozvinulo zakládání a podporování knihoven
na Opavsku. Do roku 1902 se knihovny objevily v 50 venkovských obcích,
zejména v těch, kde měla MO své místní odbory. Některé z knihoven byly
zřízeny jinými spolky a předány MO do správy. MO v tomto směru spolupracovala se Spolkem pro zakládání knihoven, ustaveným v Opavě roku
1904. Otevřena byla v roce 1903 veřejná čítárna v Kateřinkách a v roce
1917 Bezručova čítárna v Matičním domě v Opavě.
České Slezsko bylo územně složeno ze dvou částí, přičemž na východě
(Těšínsko) panovala národnostně ještě složitější situace než na Opavsku.
Pro úřady bylo Těšínsko po roce 1848 územím německo-polským, přestože
asi čtvrtinu tvořilo české obyvatelstvo (Moravci). Z českých spolků měla
největší význam Matice osvěty lidové pro knížectví Těšínské, ustavená v září
1898. Ta byla roku 1908 přeložena do Slezské Ostravy a nadále fungovala
pod názvem Slezská matice osvěty lidové (SMOL). Spolupráce s MO
30
Pro svou monografii zpracovala archivní materiály K n a p í k o v á , Jaromíra:
Matice opavská. Spolek, osobnosti a národní snahy ve Slezsku 1877–1948. Opava 2007.
31
Historii zpracoval M a z u r , Arnošt: Osudy Veřejné knihovny Matice opavské. Slezský
sborník 45, 1947, příloha Z dějin Matice opavské, s. 13–23; P a v e l e k , Ferdinand: Knihovnictví Matice Opavské. In: Matice Opavská od roku 1902 a zvláště její činnost za světové
války. Opava 1918, s. 40–42.
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byla od počátku vyjádřena vzájemným rozdělením kompetencí: MO měla
působit jako společný orgán literárně-vědecký, zatímco úkolem SMOL
měla být drobná práce osvětová.
Lidovýchovná práce spočívala v přednáškové činnosti. Při zřizování
knihoven jednala SMOL s opavským Spolkem pro zakládání knihoven
a spoléhala na jeho aktivity. Když byl v listopadu 1909 ustaven kulturní odbor SMOL, stalo se jeho prioritou vybavit každou obec s českou menšinou
lidovou knihovnou a prosadit, aby se spolkové knihovny staly veřejnými.32
Odbor převzal do své správy 22 knihoven založených Národní jednotou
slezskou v Praze. Sám pak založil do roku 1918 deset knihoven lidových,
pět žákovských a přenosnou Jiráskovu knihovnu. Po vydání knihovnického zákona se SMOL zasloužila o to, že na národnostně smíšeném území
Těšínska fungovala téměř v každé obci veřejná knihovna v matiční správě.
Do konce roku 1923 SMOL zřídila 84 knihoven (19 751 knih), přičemž
31 z nich převzaly obce a zveřejnily je ve smyslu knihovnického zákona.33
Množství knih však nebylo dostatečné a vyhovět žádostem o doplňování
knihoven novou literaturou nebylo pro matici snadné. Do začátku třicátých
let 20. století založila SMOL 132 veřejných knihoven, ve kterých bylo
uloženo 20 597 knih.34 Zřizovala také knihovny školní a při nich oddělení
s literaturou pro mládež škole odrostlou.
V kulturní práci byla aktivní Národní jednota slezská, založená
v Praze v únoru 1906 rodáky ze Slezska, aby doplnila stávající strukturu
českých a moravských národních jednot. Její práce měla spíše charakter
tradiční besedy; prostřednictvím kulturních aktivit sdružovala slezské
rodáky v Praze. Nevytvářela místní odbory, aby nekonkurovala MO nebo
SMOL. Kromě přednáškové činnosti bylo její prioritou rovněž zakládání
knihoven.35 V prvním roce činnosti založila pět nových knihoven pro
obce ve Slezsku. Do roku 1912 jich bylo 17 a kromě toho zřídila i několik
knihoven žákovských. V době poválečné založila slezská jednota dalších 24
knihoven o 1 863 svazcích.36 Tyto knihovny postupně přebírala do správy
SMOL a jednota pomáhala slezským knihovnám tím, že sbírala knihy a doplňovala jimi 33 českých knihoven ve Slezsku. Ve prospěch slezských obcí

32
K r a n i c h , Jan: Devět let lidovýchovné práce na Těšínsku. In: Onderka, František
(ed.): Slavnostní list Slezské matice osvěty lidové pro knížectví Těšínské. Moravská Ostrava
1918, s. 32–40.
33
O n d e r k a , František (ed.): Jubilejní zpráva o činnosti Matice osvěty lidové pro
Těšínsko a Hlučínsko 1898– 1923. Slezská Ostrava 1924, s. 18.
34
Š r a j e r o v á , Oľga: Slezská matice osvěty lidové v období prvej Československej republiky. In: táž (ed.): České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé
republiky. Olomouc – Opava – Šenov u Ostravy 2003, s. 149–172.
35
K n a p í k , Jiří – K n a p í k o v á , Jaromíra: Od Slezanu k Národní jednotě
slezské v Praze. Slezský sborník 105, 2007, s. 241–274.
36
Srov. Dvacet let činnosti Národní Jednoty slezské v Praze. 1906–1926. Praha 1928, s. 12–14.
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získávala také pražské časopisy.37 Rovněž výtěžek z pořádaných kulturních
akcí byl určen na pomoc knihovnám ve Slezsku.
Důležitost národních jednot a matic byla nesporná. Vznikaly na obranu proti germanizačním snahám německých nacionálních spolků, které
byly za Rakouska mocnými činiteli podporovanými vládou i veřejnou
správou mnoha měst. Po vzniku Československé republiky se národní
jednoty a některé matice volně sdružily ve Svazu národních jednot a matic
se sídlem v Praze a v činnosti více než dvou tisíc knihoven národních jednot zavládla nová praxe. Snahou bylo, aby se knihovny národních jednot
staly veřejnými knihovnami, a proto se předávaly obcím ve smyslu zákona
z července 1919 o veřejných knihovnách obecních. Národní jednoty si
vymiňovaly jen zastoupení v místní knihovní radě. Obce byly povinny
zřizovat veřejné knihovny svým nákladem a národní jednoty ve většině
případů souhlasily se spojením své spolkové knihovny v českých obcích
s knihovnou obecní. Jen NJP po roce 1919 předala obcím 356 knihoven,
včetně veřejné knihovny v Českých Budějovicích, a NJVM do poloviny
třicátých let odevzdala obcím 330 knihoven, čítajících na sto tisíc svazků.
V pohraničních smíšených územích se však v prvních letech nového
státu mnoho nezměnilo.38 České obyvatelstvo přestalo být v československém státě úředně menšinové, ovšem mnozí starostové zněmčených obcí
vyčkávali se zřízením českých oddělení obecních knihoven na nové sčítání
lidu v roce 1921. Zákon o veřejných knihovnách obecních nařizoval zřídit
samostatnou menšinovou knihovnu v obcích, v nichž žilo alespoň 400
příslušníků národnostní menšiny. V obcích s menším počtem menšinového
obyvatelstva pro ně mělo být zřízeno oddělení v jednotné veřejné knihovně.
Národní jednoty proto nadále napomáhaly ve smyslu knihovního zákona při
zřizování českých knihoven ve smíšených obcích a stále své „hraničářské“
knihovny udržovaly tam, kde by byl zákonem stanovený finanční příspěvek
na zřízení české knihovny nedostačující. Náplní práce národních jednot
zůstalo také rozesílání českých časopisů, a to i do mnoha míst, kam dříve
pro odpor Němců nepronikly a kam se často nedostaly ani české noviny.
Otázka práce ve prospěch menšin se dostala na půdu českého parlamentu
a úkolem národních jednot v prvních poválečných letech bylo především
37
V roce 1908 mělo jít o 28 novin do 24 obcí a roku 1917 zasílala Národní jednota
slezská jen v případě Národní politiky a Venkova po 54 výtiscích do 66 obcí Českého Slezska.
K n a p í k , J. – K n a p í k o v á , J.: Od Slezanu k Národní jednotě slezské v Praze,
s. 259.
38
Zpráva o generálním sněmu národních jednot a matic i zástupců českoslov. lidu z krajin
národnostně-smíšených v Československé republice v Praze dne 1. a 2. dubna 1922. Praha 1922.
Jde o stenografický protokol jednání a soubor projevů dokládajících neústupnost Němců
v hospodářských, sociálních i kulturních otázkách. Například poslanec František Lukavský
prohlásil, že zákon o knihovnách obecních a zákon osvětový zůstaly jenom na papíře, a zapochyboval, že některé zněmčené obce vykonají povinnost ukládanou těmito zákony (tamtéž,
s. 49).
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dohlížet na uplatňování národního jazyka na úřadech a prosazovat národní
ráz nového státu.
Horlivost německých spolků v novém státě neklesla, naopak se
znásobila vědomím, že jsou odkázány na vlastní síly a musejí se obejít
bez dřívějších silné finanční podpory.39 Po deseti letech jejich působení
v Československu měl jihočeský Německý pošumavský svaz 350 místních
odborů a 30 000 členů, severočeský Svaz Němců v Čechách 1 300 odborů
a 140 000 členů, Svaz Němců východních Čech (Bund der Deutschen
Ostböhmens) 26 odborů a 2 000 členů a podobně na Moravě Svaz Němců
severní Moravy 500 odborů a 62 000 členů a Svaz Němců jižní Moravy
114 odborů a 8 800 členů. Jejich kulturní snahy ovšem převážily politické
ambice. Podle statistického šetření bylo k roku 1910 zjištěno v Čechách
358 německých lidových knihoven spolkových, z nichž 311 příslušelo
německým národním svazům.40 Z velké části šlo o knihovny malé, a proto
je pro povzbuzení zájmu čtenářů nahrazovaly nebo doplňovaly přenosné
knihovny Svazu Němců v Čechách.
Ve druhé polovině 19. století bylo zřizování knihoven spojeno se
spolkovou činností. Nejen čtenářské spolky, ve struktuře zájmových nepolitických spolků nejpočetnější, ale také besedy, podpůrné korporace
i tělocvičné jednoty se často již od svého vzniku snažily vycházet vstříc
čtenářským potřebám svých členů. Zřizování spolkových knihoven mělo
ovšem své limity v nesystematičnosti a často i v neschopnosti vedení
knihoven. Ne vždy tak náklady vložené do nákupu či vazby knih byly
v souladu se schopnostmi spolkového knihovníka. Docházelo také k rušení knihoven, když se správa knihovny při evidenci sbírek ocitla v rukou
nedostatečně energických a důsledných. Knihovnická práce v národních
jednotách představovala vyšší stupeň spolkového knihovnictví nejen hromadným zřizováním knihoven v početných místních odborech, ale i tím,
že šlo o knihovny veřejně přístupné. Národní jednoty zaváděly dozor nad
knihovnami, vydávaly seznamy vhodných knih, staraly se o vzdělávání
knihovníků a svým jednáním přispěly k tomu, že v novém státě přijalo
národní shromáždění 22. července 1919 zákon č. 430 Sb., o veřejných
knihovnách obecních, který jako první v Evropě nařizoval zřízení veřejné
knihovny v každé obci.

39
Š k á b a , J.: Národní organisace v Československé republice, s. 244.
40
Všeobecně přístupné knihovny a čítárny v království Českém r. 1910. Praha 1914, s. XCV.
Statistické šetření v německých obcích bylo značně torzovité. Svaz Němců v Čechách ve zprávě za rok 1908 uvádí 445 knihoven s 50 596 svazky, tedy v průměru 114 svazků v jedné
knihovně. Srov. Deutsche Arbeit 9, 1909, s. 76–77.
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Nationale Schutzvereine und Organisationen im Büchereiwesen
in den Jahren 1884–1919
Seit dem Jahre 1884 entstanden in den böhmischen Länder sog. nationale Schutzvereine (národní jednoty), deren Ziel darin bestand, das tschechische Nationalbewusstsein
sowohl durch Bildungsarbeit als auch durch Unterstützung des Bauerntums, der Gewerbetreibenden und des Handels zu stärken. Für Böhmen wurden zwei derartige Vereine mit
Sitz in Prag gegründet, ebenso in Mähren (je ein Verein in Brünn und in Olmütz). Neben
der Organisation von Vorträgen zählten die Gründung und der Unterhalt von Bibliotheken
und Lesehallen, die einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich waren, zu den wichtigsten
kulturellen Aufgaben. In jeder Zentrale des nationalen Schutzvereins wurde eine Sektion
Bibliothek eingerichtet, die Büchereien in den Ortsverbänden einrichtete und darüber hinaus
den Austausch von Fahrbibliotheken zwischen den Gemeinden organisierte. Die nationalen
Schutzvereine richteten ihr besonderes Augenmerk auf die ethnisch gemischtsprachigen
Grenzgebiete, in denen die tschechische Bevölkerung eine Minorität bildete. Durch das
Verdienst der nationalen Schutzvereine existierten im Jahre 1913 annähernd 2 000 öffentlich zugängliche Bibliotheken in den jeweiligen Ortsverbänden. In Schlesien widmeten sich
die sog. Troppauer Matica (Matice opavská) sowie die Schlesische Matica für Volksbildung
(Slezská matice osvěty lidové) einer ähnlichen Tätigkeit, die ebenfalls dazu beitrug, dass in
den meisten Ortsverbänden entsprechende Bibliotheken entstanden. Die bibliothekarische
Arbeit in den nationalen Schutzvereinen und der jeweiligen Matica stand im Vergleich zu
anderen Vereinsbibliotheken nicht allein aufgrund der massenhaften Gründung derartiger
Bibliotheken auf einem höheren Niveau. Die nationalen Schutzvereine führten die Aufsicht
über die Bibliotheken, gaben Verzeichnisse geeigneter Bücher heraus und kümmerten sich
um die Schulung der Bibliothekare. Die Bibliotheken der nationalen Schutzvereine waren
unter allen Vereinsbibliotheken die zahlenmäßig stärksten. Das dichte Netz öffentlicher
Bibliotheken ermöglichte es, dass nach der Gründung der Tschechoslowakischen Republik
die Nationalversammlung im Jahre 1919 ein Gesetz über öffentliche Gemeindebibliotheken
verabschieden konnte.
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Petr Popelka
Podnikatel jako národní agitátor
Hermann Brass a jeho aktivity při sčítání lidu
na Zábřežsku v letech 1900–1930

The Entrepreneur as National Agitator
Hermann Brass and His Activities in Course of the Population Census at the Zábřeh
Region in 1900–1930
The study focuses on the research of nationality conflicts in course of the population
census in the Czech Lands in 1880–1930. On the activities of the influential northMoravian entrepreneur Hermann Brass, the author illustrates the specific role of the
nationalistically active businessmen, who were accused of enforcement activities
aimed at influencing the outcome of the census. The author analyzes these activities
concentrating on the relationship between entrepreneur and his workers, the measure of reliability of the press bringing information regarding the census, about the
activities of the entrepreneur, about the reactions of the state authorities to the news
about this pressure to influence the population census, and their attempts to correct
these incidents.
Key words: Bohemian Lands, census, nationality conflicts, Czech-German relationship,
Hermann Brass, Zábřeh, entrepreneur

Úvod
Multietnicita, tj. soužití příslušníků rozličných etnických (později
národních) společenství, existovala v českých zemích fakticky od počátku
dějinného období a s existencí tohoto historického fenoménu se setkáváme
v průběhu mnoha staletí. Teprve v 19. století však nabyla kvalitativně nové
dimenze, přičemž výrazně vzrostla její společenská důležitost. V procesu
národní identifikace, který vyústil v národněemancipační hnutí, hrála mimořádnou roli představa o četnosti daného společenství a o rozsahu jeho
území. Její utváření se právě v multietnickém prostředí stalo zásadním
prvkem národotvorného procesu.1

1
K tomuto tématu viz podnětnou publikaci H a s l i n g e r , Peter: Nation und Ter
ritorium im tschechischen politischen Diskurs 1880–1930. München 2010 (= Veröffentlichung
des Collegium Carolinum, Bd. 117).

Časopis Matice moravské 135/2016
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Jak už konstatovala řada autorů (v české historiografii nověji především Jiří Štaif a Pavel Kladiwa), v souvislosti s vytvářením představy
o početnosti vlastního národa a jeho geografickém ukotvení sehrávala
podstatnou úlohu státem organizovaná sčítání lidu. Od roku 1880 se v předlitavské části monarchie začala při sčítáních evidovat obcovací řeč obyvatel,
v zalitavské části pak mateřský jazyk. Zjištění jazykových struktur populace
mělo státu sloužit k praktickým účelům, tj. k realizaci potřebných správních,
sociálních i vzdělávacích reforem a především k řešení stále palčivějšího
problému soužití různých národností uvnitř mnohonárodnostní monarchie.
Ačkoliv státní byrokracie od počátku úzkostlivě dbala na rozlišování mezi
národností a obcovací řečí, nejpozději od konce 19. století bylo zjišťování
obcovací řeči fakticky považováno za referendum o národnosti a všechna
národní hnutí je takto chápala.2
Sčítání lidu tím získala a priori výrazně konfliktní potenciál. Státní
správa totiž fakticky donucovala každého jedince k deklaraci jedné, státem uznané obcovací řeči, což ve svém důsledku přispívalo k národnostní
identifikaci a utváření kolektivních identit. Je však třeba zdůraznit, že
tento proces nebyl nijak jednoduchý ani totální. Mimo jiné i na příkladu
sledovaného regionu lze totiž prokázat, že pro část populace nebyla národnostní identifikace poměrně dlouho podstatná a pro mnohé jedince
nebyla pravděpodobně ani zcela jasná. Je tedy potřeba dát si pozor, abychom stanoviska agitátorů, která plnila stránky nacionálně vyhraněného
tisku, nepřenášeli na společnost jako celek. Na druhé straně není pochyb
o tom, že míra národnostní identifikace v průběhu času rostla, a to tlakem
jak národně uvědomělých a aktivních osob, tak i státu, který stále více věcí
definoval a měřil v etnických kategoriích.3
Průběh sčítání lidu nebyl zvláště v souvislosti se zjišťováním obcovací
řeči nijak bezproblémový a stával se opakovaným zdrojem napětí. Stížnosti
se obvykle týkaly jak problematického ovlivňování sčítání nacionalizovanými radnicemi (velkou část pravomocí při sčítání lidu stát delegoval právě
na obecní orgány), tak nesprávně a stranicky pracujících sčítacích komisařů
2
K l a d i w a , Pavel: National Classification in the Politics of the State Census. The Bo
hemian Lands 1880–1930. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen
Länder 55, 2015, s. 67–95; t ý ž : (Nejen) Boháč versus Rauchberg. Dobová reflexe výsledků
sčítání lidu 1880–1930 v českých zemích. Časopis Matice moravské 132, 2013, s. 369–406;
K a d l e c , Petr: Výběr a činnost československých sčítacích orgánů v národnostních souvislos
tech – teorie versus praxe. Časopis Matice moravské 134, 2015, s. 139–171; Š t a i f , Jiří:
Multietnicita a statistika v českých zemích 1790–1880. In: Kárník, Zdeněk (ed.): Sborník k problematice multietnicity. Praha 1996, s. 13–42; t ý ž : Multietnicita jako číslo. Čechy v dlouhém
19. století. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1. Studia Historica 51,
1999, s. 221–239. Ze starších prací viz především B r i x , Emil: Die Umgangssprachen in
Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation: die Sprachenstatistik und die zisleithanischen
Volkszählungen 1880–1910. Wien – Köln – Graz 1982, s. 14–17.
3
K l a d i w a , Pavel: Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v českých
zemích 1880–1914. Moderní dějiny 22, 2014, s. 7–33.
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i majitelů domů a zaměstnavatelů, tj. těch, kteří disponovali ekonomickou
mocí.4 Sčítání v intencích obcovací řeči a interpretace jeho výsledků se tak
staly jedním ze středobodů nacionálního konfliktu.
Situace, kdy podnikatel působil jako aktivní činitel některého národního hnutí, není v prostředí českých zemí nikterak výjimečná. Bylo to
dáno vysokou mírou společenské angažovanosti, kterou skupina podnikatelů českých zemí již tradičně disponovala.5 Proto bychom i na Moravě
(zvláště na německé straně) našli poměrně hodně příkladů. K proslulým
národnostním aktivistům patřil například brněnský podnikatel Friedrich
Wannieck, znojemský Oskar Teufel, třebíčský Karl Budischowsky, hodonínský Friedrich Redlich či zábřežští Ferdinand Burshofský a Hermann
Brass. Na české straně bylo těchto podnikatelů méně. K významněji angažovaným pařil například vsetínský Karel Bubela, kloboucký František Šerý
či prostějovští Kováříkové a Wichterlové.
Následující analytická studie se nebude věnovat národnostním aktivitám podnikatelů ve všech segmentech jejich veřejného vystupování. Na příkladu činnosti konkrétního podnikatele se však pokusíme demonstrovat
obecnější problémy, které souvisejí se situací v jedinečném momentu, kdy
při sčítání lidu došlo ke statistickému měření sil a ke kulminaci národního
aktivismu. Pozornost bude zaměřena zvláště na typ nátlakových aktivit
vycházejících ze vztahu podnikatele a jeho dělníků a na hodnověrnost
periodického tisku v souvislosti s nátlakovými aktivitami při sčítání lidu.
Tematizována bude i otázka reakce státní moci na zprávy o ovlivňování
výsledků sčítání lidu a pokusů o zjednání nápravy.
Volba konkrétního příkladu padla na osobu předního severomoravského podnikatele a velkého bojovníka za práva německého obyvatelstva na Moravě Hermanna Brasse. V souvislosti s jeho činností se totiž
dochovalo poměrně velké množství historických pramenů různého typu,
umožňujících sestavit plastický obraz událostí, jež v jiných případech mohou být interpretovány pouze jednostranně (zpravidla optikou nacionálně
vyhraněného tisku).
Podnikatelská rodina Brassů a Zábřežsko
Podnikatelská rodina Brassů pocházela z německého Rheydtu (dnes
spolková země Severní Porýní-Vestfálsko). Wilhelm Brass (1819–1897),
4
P o p e l k a , Petr – K l a d i w a , Pavel: Sčítání obcovací řeči na Moravě
1880–1910 a potenciál jejich společenské konfliktnosti. Historica Olomucensia 50, 2016, v tisku.
5
P o p e l k a , Petr: Zrod moderního podnikatelstva. Bratři Kleinové a podnikatelé v čes
kých zemích a Rakouském císařství v éře kapitalistické industrializace. Ostrava 2011, s. 84–111;
F a s o r a , Lukáš: Brněnští velkopodnikatelé 1850–1900. K sociálnímu postavení a veřejnému
působení „elity majetku“. Studie k sociálním dějinám 11, 2004, s. 51–63.
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zakladatel rodinného podnikání, byl synem barvíře. V roce 1849 založil
v Pruském Slezsku společně se svým bratrem obchod s textilem, ale protože
se mu nedařilo, přestěhoval se do moravského Uničova, kde si zřídil barvírnu. Šlo jen o menší provoz, a když se na přelomu čtyřicátých a padesátých
let 19. století v Uničově stavěl nový cukrovar, prodal barvírnu i s pozemkem
jako stavební parcelu a přestěhoval se do Březné u Štítů. Na novém místě
barvírenský provoz sice údajně prosperoval, avšak brzy bylo třeba hledat
lokalitu s lepší dopravní přístupností. V roce 1856 přesídlil Wilhelm Brass
do Zábřeha, kde se stal od roku 1860 spolupodílníkem nově zřízené barvírny původem holandského podnikatele Julia Lensena, který sem přenesl
své aktivity z Tišnova. K. k. priv. Rothgarnfärberei in Hohenstadt se především díky Brassovým schopnostem etablovala. Po Lensenově smrti v roce
1870 ovládl Wilhelm Brass celý podnik. Kombinací know-how (barvení
příze tureckou červení dle vlastního vynálezu) a efektivní zaměstnanecké
politiky se firma Wilhelm Brass und Söhne, zapsaná do firemního rejstříku
v květnu roku 1878, rychle rozrůstala. Již v roce 1872 založil Wilhelm Brass
další barvírnu v Dolním Údolí u Varnsdorfu a v roce 1876 přádelnu bavlny
v Zábřehu, kterou v letech 1883–1889 výrazně rozšířil. V roce 1879 pak
expandoval i do Čenstochové v ruském záboru Polska, kde založil nový
barvírenský provoz. Před první světovou válkou firma zaměstnávala okolo
1 500 zaměstnanců a svoji proslulou přízi vyvážela do celé monarchie.6
Postupně byli do rodinného podnikání zapojováni také tři synové
Wilhelma Brasse: Otto (1845–1909), Gustav (1851–1922) a Hermann
(1855–1938). Nejstarší Otto se stal již v roce 1876 provozním ředitelem
rodinné firmy, prostřední Gustav působil od roku 1872 jako ředitel pobočného závodu v Dolním Údolí a nejmladší Hermann byl po vysokoškolských
studiích zapojen do rodinného podnikání nejprve jako společník a po smrti
svého otce se dostal do pozice spolumajitele a šéfa zábřežské přádelny.
Od konce osmdesátých let 19. století sledujeme poměrně intenzivní podnikatelské angažmá synů Wilhelma Brasse i mimo vlastní rodinnou firmu,
což souviselo jak s vlastní podnikatelskou strategií, tak s ekonomickým
nacionalismem.7 Do první světové války tak rodina Brassů fakticky kontrolovala řadu významných průmyslových podniků v celém zábřežském
politickém okrese.8
6
M y š k a , Milan et al.: Encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska. Ostrava
2003, s. 57–58; F i s c h e r , Richard: Počátky průmyslu na severní Moravě. Olomouc 1916,
s. 37–39.
7
H e k e l e , František: Vitošovská stávka v roce 1905. Severní Morava 18, 1969,
s. 3–10; F i s c h e r , Richard: Národnostní vývoj na severní Moravě od roku 1848. Olomouc
1932, s. 17.
8
Roku 1894 se stali Otto, Gustav a Hermann Brassové společníky Franze Schmeissera
sen., Franze Schmeissera jun. a Huberta Schmeissera při založení přádelny ve Vitošově, která
byla českými národními činovníky považována za jasný příklad hospodářského nacionalismu
a germanizačních snah rodiny Brassů. Brassové figurovali v řadě významnějších zábřežských
firem: v továrně Eduarda Ledera se stal společníkem v podnikání Otto Brass, ve firmě Leopolda
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Zábřeh, který pro rodinu Brassů představoval centrum podnikatelských aktivit, byl původně malým poddanským městem. Ještě v polovině
19. století zdejší obyvatelstvo čítalo pouze kolem dvou tisíců obyvatel. Vynikající dopravní poloha, rozvíjející se textilní průmysl i koncentrace správních
institucí zapříčinily postupný nárůst počtu obyvatel. Od roku 1850 byl
Zábřeh sídlem okresního hejtmanství, okresního soudu, finančního úřadu,
četnické stanice (později okresního četnického velitelství), okresní školní
rady i místem správy rozsáhlého lichtenštejnského velkostatku.9 Z hlediska hospodářského vývoje se Zábřeh profiloval jako město s rozvinutým
textilním průmyslem, které stálo po boku významných severomoravských
textilních center.10
Z národnostního hlediska se město nacházelo na jazykové hranici, přičemž obyvatelstvo zábřežského okresu vykazovalo ve většině bilingvismus,
tj. ovládalo jak německá, tak moravská nářečí. Tento faktor je z hlediska
sledované problematiky podstatný, protože v té chvíli mohli čeští i němečtí
národnostní agitátoři vznášet na bilingvní obyvatele de facto legitimní
nárok. V zábřežském okrese se hovořilo dvěma německými dialekty (nářečí horské části severu zábřežského okresu a jihozápadní části okresu,
která jazykově přináležela k hřebečskému jazykovému ostrovu) a místnímu
slovanskému obyvatelstvu (tzv. Horákům) byl vlastní středohanácký, respektive hornohanácký dialekt.11 Samotný Zábřeh pak představoval určitou
výjimku mezi okolními městy, neboť na rozdíl například od Šumperka,
Mohelnice, Štítů či Lanškrouna zde byl podíl jazykově českého obyvatelstva
poměrně výrazný (k roku 1880 cca 35,6 %, k roku 1910 cca 31 %). Navíc
byl obklopen rozsáhlou oblastí jazykově českých obcí.12
Pro pochopení role Hermanna Brasse při národnostních střetech
spojených se sčítáním lidu v zábřežském politickém okrese je potřeba
blíže charakterizovat jeho činnost i osobní vlastnosti. Velmi zajímavou
charakteristiku Wilhelma Brasse a především jeho syna Hermanna načrtl
český národní agitátor Richard Indra. Ačkoliv nemohl vylíčit tyto osobnosti
nezaujatě, pokusil se v zásadě o seriosní a velmi plastickou charakteristiku
svých soků. Podle Indry lze jen stěží tvrdit, že by Wilhelm Brass cílevědomě
Janského byli jednateli Wilhelm a Hermann Brassové a ve firmě Gaberle & Cie. sehrávali roli
jednatelů společnosti Walter a Richard Brassové. V roce 1904 založili Brassové s ing. Ludwigem Doczekalem komanditní společnost, která v Mohelnici provozovala později proslavenou
elektrotechnickou továrnu (jako komanditisté byli uvedeni Hermann, Walter, Richard, Otto,
Kurt, Wilhelm a Robert Brassové). F i s c h e r , R.: Počátky průmyslu na severní Moravě,
s. 39.
9
B a r t o š , Josef – S c h u l z , Jindřich – T r a p l , Miloslav: Historický
místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960 IV. Ostrava 1974, s. 141.
10
Ke genezi severomoravské textilní oblasti D o h n a l , Miloň: Průmyslová revoluce
a počátky dělnického hnutí v severomoravské plátenické oblasti. Ostrava 1974.
11
P a n e k , Johann: Der politische Bezirk Hohenstadt. Brünn 1883, s. 10–11; P o š t u l k a , František: Hejtmanství Zábřežské. Olomouc 1893, s. 5–6.
12
F i s c h e r , R.: Národnostní vývoj na severní Moravě od roku 1848.
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pracoval na upevnění německého rázu Zábřeha. Indra vylíčil Wilhelma
Brasse téměř jako Weberův ideální typ protestantského podnikatele. Měl
být člověkem, který žil takřka výhradně pro svoji továrnu. Díky dobrému
vedení závodu, nízkým dělnickým mzdám a bezmezné šetřivosti se dokázal propracovat mezi několikanásobné milionáře. Veřejně sice vystupoval,
avšak své aktivity omezil jen na komunální politiku. Od roku 1864 působil
v obecní radě, v dlouhém období let 1874–1891 zastával post starosty
města a ještě za svého starostování byl v roce 1885 jmenován za zásluhy
o obec jejím čestným občanem. Činnost Wilhelma Brasse tedy nebyla ze
strany Richarda Indry nijak problematizována.13
Zcela jiný obraz však načrtl v případě Wilhelmova syna Hermanna,
protože Indra dospěl k přesvědčení, že díky Hermannovým aktivitám došlo na Zábřežsku k výraznému nacionálnímu rozjitření a k rychlé eskalaci
národnostního soupeření. Základní data o veřejné činnosti Hermanna
Brasse jsou již dobře známa. Stejně jako jeho otec se aktivně zapojoval
do komunální politiky (od osmdesátých let 19. století až do třicátých let 20.
století byl členem městského zastupitelstva) a měl řadu desetiletí zásadní
vliv na chod celého města. Hermann Brass byl od osmdesátých let hlavním
hybatelem německého nacionálního hnutí na severní Moravě a v tomto
smyslu představoval zakladatelskou osobnost. V roce 1880 spoluzaložil
místní Německý školský spolek (Deutscher Schulverein) k podpoře vzniku
německých menšinových škol na severní Moravě, za což byl českou národně uvědomělou veřejností dlouhodobě a nejvýrazněji kritizován. Roku
1886 stál u vzniku masového Svazu Němců severní Moravy (Bund der
Deutschen Nordmährens) a půl století stál v čele tohoto nejvýznamnějšího
hospodářského obranného spolku na severní Moravě. Na sklonku života
se zasloužil o sjednocení regionálních organizací v celostátní Svaz Němců
(Bund der Deutschen) a v letech 1935–1936 byl jedním ze zástupců jeho
vůdce. Patřil také k nejaktivnějším členům nadstranické Německé národní
rady pro Moravu (Deutscher Volksrat für Mähren) a Německého kulturního spolku (Deutscher Kulturverband). Pozoruhodná byla i jeho politická
činnost v užším smyslu slova. Profiloval se jako představitel německých
nacionálů a roku 1890 spoluzaložil Německou nacionální stranu na Moravě.
V letech 1909–1918 zastával post poslance moravského zemského sněmu
za olomouckou obchodní a živnostenskou komoru. Od roku 1907 byl až
do konce existence monarchie aktérem celorakouské politické scény, neboť
byl jmenován členem panské sněmovny říšské rady.14
13
I n d r a , Richard: Brass. In: Filip, Josef (ed.): Almanach českého lidu na severní
Moravě. Zábřeh 1914, s. 6–10.
14
B a l c a r o v á , Jitka: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Bund der Deutschen
a jeho předchůdci v procesu utváření sudetoněmecké identity. Praha 2013, s. 388; M a l í ř , Jiří
et al.: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918. Brno 2012,
s. 113–116; K l a d i w a , Pavel: Češi a Němci v olomoucké obchodní a živnostenské komoře
1903–1910. Slezský sborník 103, 2005, s. 259–286; G a w r e c k i , Dan: Bund der Deut
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Jak charakterizoval osobnost Hermanna Brasse Richard Indra? Byl
to především člověk, který se plně oddal německé věci a způsobil konflikt: „On to byl, kdo naše Němce vehnal do vnuceného boje proti nám a vyvolal
válečný stav, trvající do dnešní doby.“ K základním charakteristikám osobnosti Hermanna Brasse patřila především silná zaujatost pro národnostní
zájmy, houževnatost, svědomitost, pracovitost a mimořádná angažovanost.
Nevynechal údajně žádnou schůzi, na niž byl pozván, byl přítomen při
každém zasedání obecního zastupitelstva i na každé schůzi místní české
školní rady, i přes to, že se jednalo česky. Bral na sebe údajně ty nejméně
příjemné úkoly a nijak se nevyhýbal osobní agitaci mezi nejnižšími vrstvami, i když nebyl ušetřen osobních útoků. Indra toto jednání hodnotí jako
zcela výjimečné: „Snad ani mezi Němci nenajde se druhý, jenž by se mu v tom
vyrovnal. U nás takových lidí vůbec není.“ K osobnostním vlastnostem, které
měly rodinný základ, patřila spořivost, jež dosahovala v případě Brassů
pověstných rozměrů: „Velmi skromný způsob života nemusí jim býti vytýkán.
Ale jezdit na dráze ve III. třídě, jak to H. Brass do nedávna činíval (než se stal
členem panské sněmovny), je snad přes příliš. Není to tak dlouho, co Brassové
neměli kočárových koní. Týchž koní upotřebovalo se k odvážení bavlny z nádraží.
Nechci býti indiskrétní, abych uváděl další příklady.“ Spořivost se projevovala
v ryzí praktičnosti, nezájmu o „jemnější požitky“ (tj. umění) a o přepych
(vyjma synů Otty Brasse). Ve vztahu k dělnictvu panoval ve firmě tradiční,
silně patriarchální vztah, který byl umocňován každodenním kontaktem
majitelů firmy s dělníky, projevujícím se v osobní kontrole chodu výroby.
V průběhu života se i zapálení Hermanna Brasse pro německou věc poněkud proměňovalo: „Ve svých mladších letech byl H. Brass oddán bezuzdnému
šovinismu […]. Při svých proslovech na německých slavnostech počínal si jako
člověk nepříčetný, vyrážel nesrozumitelné výkřiky, dupal na podiu a zběsile
sebou lomcoval jako ztělesněný furor teutonicus.“ Od přelomu první a druhé
dekády 20. století však podle Indry došlo k posunu v jeho chování směrem
k umírněnějšímu vystupování a Hermann Brass se stal stoupencem česko-německého vyrovnání. Národní agitace Hermanna Brasse se soustředila
primárně na vlastní dělníky. Z pozice zaměstnavatele pokládal za zcela
přirozené právo usměrňovat jejich jednání i smýšlení. K nevšední vlastnosti
Hermanna Brasse patřil i jeho nesouhlas s antisemitismem, v nacionálních
kruzích poměrně obvyklým, i jeho upřímný zájem o rozvoj německého
protestantismu.15

schen Nordmährens a německý nacionalismus na severní Moravě (1886–1918). Severní Morava
52, 1986, s. 19–28; t ý ž : K organizačnímu vývoji spolku Bund der Deutschen Nordmährens
v letech 1886–1918. Severní Morava 41, 1981, s. 31–36.
15
I n d r a , R.: Brass.
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Hermann Brass a sčítání lidu v letech 1900 a 1910
Hermann Brass, který představoval jednoho z hlavních aktérů nacionalizace severomoravského prostoru, se v prostředí na jazykové, respektive
národnostní hranici pokoušel působit co nejvíce ve prospěch německé
národní myšlenky. Sčítání lidu, která se opakovala pouze jednou za deset
let, pak pochopitelně představovala pro Hermanna Brasse nejlepší příležitost, jak doložit své národní zásluhy i úspěchy. Z hlediska existujících
historických pramenů se první dvě sčítání (tj. léta 1880 a 1890) jeví s ohledem na přiznávání obcovací řeči jako poměrně klidná.16 Problémy začaly
na Zábřežsku vznikat podle historických dokumentů teprve při sčítání lidu
v roce 1900, tj. v období, kdy se na severozápadní Moravě již výrazněji
aktivizoval národní život a kdy v rámci firmy Wilhelm Brass und Söhne
došlo ke generační výměně. Nacionálně smířlivý Wilhelm Brass byl ve vedení podniku nahrazen svými syny, kteří byli národnostně silně angažovaní.
Do národnostních třenic spojených se sčítáním začal nově zasahovat
také periodický tisk, který nejen informoval, ale v mnohých případech
především přiléval olej do ohně. V případě oblasti zábřežského politického
okresu šlo o český Moravský sever (založen v závěru roku 1900) a německou Deutsche Wacht (založena v květnu 1901). V nacionálně vyhraněném
Moravském severu vyšlo v závěru roku 1900 oznámení o otevření tří
soukromých českých kanceláří, které měly při sčítání radit příchozím, jak
správně vyplnit sčítací archy. Tato akce se však nesetkala s větším úspěchem,
protože přišli pouze lidé „úplně jistí“. Naopak agitace z německé strany
byla údajně zuřivá a česká menšina se kvůli aktivitě městského zastupitelstva, obecních zřízenců i Brassova úřednictva dostala do silné defenzivy.
Vznesená obvinění směřovala jako v řadě dalších případů z českých zemí
k radnici, neboť obecní představitelé měli sbírat po domech podepsané
sčítací archy vytipovaných obyvatel a následně je zvát k výslechu na radnici
s cílem přesvědčit je k zapsání německé obcovací řeči. Do průběhu sčítání
však podle Moravského severu silně zasáhla také firma Wilhelm Brass und
Söhne. Moravský sever uvedl, že Brassovi úředníci a zřízenci vyhrožovali
dělníkům propuštěním, zapíší-li si ve sčítacích arších českou obcovací
řeč. Podle redaktorů však nebylo zřejmé, zda těchto hrozeb bylo užíváno
na rozkaz Hermanna Brasse. Stížnosti padaly také na hlavy některých německých majitelů domů, kteří činili nátlak na své nájemníky v souvislosti
se zápisem obcovací řeči.17

16
V tomto směru se situace na Zábřežsku shoduje se stavem na celé Moravě. Viz P o p e l k a , P. – K l a d i w a , P.: Sčítání obcovací řeči na Moravě 1880–1910 a potenciál
jejich společenské konfliktnosti.
17
Sčítání lidu v Zábřeze; Násilnosti páchané při sčítání lidu v Zábřeze. Moravský sever 1,
4. 1. 1901, č. 2.
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Uvedený novinový článek, popisující nepřístojnosti spojené s průběhem sčítání lidu, se stal jako v řadě dalších případů podkladem pro úřední
šetření. Moravské místodržitelství adresovalo zábřežskému okresnímu
hejtmanství 7. ledna 1901 list, kterým dalo impuls k prošetření poměrů při
sčítání lidu v Zábřehu. Již 12. ledna okresní hejtmanství zaslalo místodržitelství stručnou relaci týkající se poměrů při sčítání: Ihned po zveřejnění
informací, které publikoval na počátku roku 1901 Moravský sever, potvrdil
starosta Zábřeha okresnímu hejtmanství správnost sčítání a ohradil se proti
obviněním mířícím k vedení obce. Tato obvinění označil za zlomyslné
a tendenční překroucení skutečnosti. Starosta sice připustil možnost, že
občas nějaký dělník uvedl s ohledem na svého zaměstnavatele německou
obcovací řeč, popřel však energicky, že by někdo v této věci vykonával
nátlak, a sčítání se tak ve městě mělo odehrát striktně podle zákona. Místodržitelství bylo následně ujištěno, že hejtmanství provede pečlivou revizi
sčítacích operátů i případné prošetření každé stížnosti, která přijde.18
Mezitím propukla informační kampaň, v níž česká strana postupně
uveřejňovala řadu detailů týkajících se nesrovnalostí při průběhu sčítání
lidu. Moravský sever přinášel informace o konkrétních kauzách nejen ze
Zábřeha, ale také z dalších obcí zábřežského politického okresu. K nejostřeji
sledovaným patřil Rudolfov, obývaný povětšinou Brassovými dělníky, a dále
malé obce Janoušov (dnes místní část Cotkytle) a Vitošov (místní část obce
Hrabová), které byly českými národovci pokládány za nejohroženější, a to
z důvodu silného ovlivňování německými továrníky.19
Praktiky zábřežské firmy Wilhelm Brass und Söhne se záhy dostaly
i na scénu celorakouské politiky. Dne 27. února 1901 byla na zasedání
rakouské říšské rady přednesena rozsáhlá interpelace poslanců Šíleného,
Kurze a Hrubého, která přinesla řadu informací o údajných nepřístojnostech při sčítání lidu v řadě moravských měst a vyzývala moravského
místodržitele k urychlenému prošetření všech okolností. V případě Zábřeha
byly v interpelaci zmíněny primárně nepřístojnosti, kterých se dopustila
firma řízená Hermannem Brassem. Ten si měl zvát do kanceláře své dělníky
a ukazovat jim pracovní knížky s komentářem, že si buď zapíší německou
obcovací řeč, nebo je propustí ze zaměstnání. Stejným způsobem v zábřežském politickém okrese údajně postupoval také šilperský továrník
Franz Schmeisser, který měl dát všechny své dělníky zapsat jako Němce.
18
Státní okresní archiv (= SOkA) Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, prezidiální spisy, inv.
č. 103.
19
Jak se letos páchalo sčítání lidu v Rudolfově; Sčítání lidu v Janoušově u Cotkytle; Jak si dovolí
p. Hermann Brass. Moravský sever 1, 18. 1. 1901, č. 3; Schmeisser zapsal všechny své dělníky
i s rodinami za Němce. Moravský sever 1, 1. 2. 1901, č. 4; Němci a my. Moravský sever 1, 15. 2.
1901, č. 5. K situaci v Janoušově viz blíže D a v i d o v á , Dana – D a v i d , Zdeněk:
Škola v Janoušově a její úloha v národnostním zápase na severní Moravě do roku 1918. Severní
Morava 52, 1986, s. 35–40. K situaci ve Vitošově viz H e k e l e , F.: Vitošovská stávka v roce
1905.
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Zábřežská městská rada prý nedoručila sčítací archy nájemníkům, ale nechala je vyplnit přímo vlastníky domů, případně si partaje zvala do obecní
kanceláře, kde je přiměla zapsat si německou obcovací řeč. Městská rada
také váhala s předáním sčítacích archů okresnímu hejtmanství, evidentně
z toho důvodu, aby zkrátila čas pro možné opravy zapsané obcovací řeči
u Čechů. Ze strany německého majitele domu byl vypovězen z nájmu zábřežský advokát JUDr. Franz Prokeš, a to proto, že byl aktivní při sčítání
lidu. Z Koloredova údajně přicházely denně zástupy Čechů na okresní
hejtmanství, aby si daly změnit zapsanou obcovací řeč, neboť je zdejší
učitel nechal všechny zapsat jako Němce, ačkoliv neumí slova německy.
Obdobná situace panovala také i na Šilpersku.20
Na základě této poslanecké interpelace dalo moravské místodržitelství
2. března 1901 pokyn okresnímu hejtmanství v Zábřehu k rychlému šetření.
Odpověď okresního hejtmanství v Zábřehu byla věcná, poměrně objektivní
a upozornila na podstatu problému. Z objektivních problémů hejtmanství
uvedlo, že Zábřeh leží na jazykové hranici a většina obyvatelstva ovládá oba
v zemi obvyklé jazyky, kterými také běžně hovoří. Problém při sčítání lidu
způsobuje především nejasnost pojmu obcovací řeč, jelikož se při sčítání
lidu stává právě tento nejasný pojem cílem živé národní agitace. V Zábřehu
v tomto smyslu silně agitovaly obě strany. Z pomyslného průměru však
silně vybočovala činnost pověřence německé národní strany, šéfa firmy
Wilhelm Brass und Söhne Hermanna Brasse. V tomto případě není dle
hejtmanství vyloučeno, že buď sám Hermann Brass, nebo jeho úředníci
měli vliv na výsledky sčítání lidu, a to v oblasti obcovací řeči. Konkrétní
případy se však dají jen těžce prokázat, neboť zaměstnanci Brassovy továrny
raději uvádějí, že znají oba zemské jazyky a s ohledem na svého zaměstnavatele si přejí zanesení německé obcovací řeči, přičemž nepřiznají, že by
k tomu byli někým donuceni. Okresní hejtmanství před místodržitelstvím
zcela očistilo zábřežskou radnici, a to fakticky ve všech bodech poslanecké interpelace. Hejtmanství nepotvrdilo informaci o distribuci sčítacích
archů pouze majitelům domů ani informaci o automatickém zapisování
německé obcovací řeči u osob pozvaných na radnici, ale naopak uvedlo,
že sčítací archy v drtivé většině případů vyplnily příslušné partaje. Stejně
tak okresní hejtmanství odmítlo potvrdit, že by zábřežská radnice záměrně
zdržovala předání sčítacích archů, i když připustilo, že město doručilo archy
s pětidenním zpožděním oproti stanovenému termínu. Jako odůvodnění
obec uvedla, že musela doplnit několik výpisů chybějících matrik. Stran
JUDr. Prokeše hejtmanství sdělilo, že jde o národně radikálního Čecha
a jeho spor s německým bytným lze považovat za ryze osobní rozepři.
Co se týče informace o masových reklamacích obcovací řeči na okresním
20
Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen
Reichsrathes im Jahre 1901. XVII. Session. Wien 1901, s. 693 („12. Sitzung der am 27. Februar
1901“).
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hejtmanství, příslušný úřad oznámil, že z podnětu českých zástupců přišlo
na úřad z Koloredova asi 30 osob, avšak pouze sedm jich požádalo o opravu
obcovací řeči. Místní čeští aktivisté také podali na zábřežské okresní hejtmanství písemnou stížnost na průběh sčítání lidu v Zábřehu, Koloredově,
Rudolfově a Vitošově, kterou zdejší úřad projednává.21
O dění na Zábřežsku se začalo zajímat také rakouské ministerstvo
vnitra. Moravské místodržitelství zprostředkovalo ministerstvu vnitra závěry šetření okresního hejtmanství týkající se činnosti zábřežské radnice
i továrníka Hermanna Brasse. Okresní hejtmanství k provedenému šetření
poznamenalo, že nezajistilo jediného svědka, jenž by potvrdil ovlivňování
nebo nátlak z Brassovy strany. Dále uvedlo, že při revizi sčítání byl počet
lidí s českou obcovací řečí zvýšen z 650 na 761, aniž by jakkoliv zdůvodnilo, proč byl zápis u řady lidí nesprávný. Dodalo jen, že se k němu dostaly
stížnosti týkající se zápisu obcovací řeči v Zábřehu a v třech dalších obcích
a že bylo provedeno vyšetřování, které, pokud prokázalo nesprávnosti,
vedlo k nápravě.22
Velmi zajímavý je v této souvislosti nedatovaný dopis Hermanna
Brasse okresnímu hejtmanství, který se vztahuje ke sčítání lidu v roce
1900. Dokazuje nám totiž pěkně tezi, podle níž byli němečtí zaměstnavatelé přesvědčeni, že z hlediska obcovací řeči je rozhodující komunikace
v zaměstnání. Navíc dokument dokazuje, že strážci národních zájmů
měli k dispozici informace, které chápeme jako důvěrné. Hermann Brass
ve jménu německého důvěrnictva („deutscher Vertrauensmänner“) nejprve
upozornil na údajné hromadné zapisování Němců k české obcovací řeči
v obci Janoušov, kde měl český sčítací komisař svévolně zapisovat všem
českou obcovací řeč. V tomto případě šlo o zjevně účelovou stížnost, neboť
původně čistě český Janoušov stál v centru Brassových nacionálních aktivit.
Naopak skandální poměry při sčítání lidu roku 1900 v Janoušově, kde došlo
k protizákonným změnám české obcovací řeči na německou, případně ne
všichni lidé zapsaní s českou obcovací řečí byli takto zaneseni do místních
přehledů, se dostaly až k rakouskému ministerstvu vnitra.23 Zajímavější
než obligátní stížnost na činnost sčítacích komisařů je Brassovo vyjádření
týkající se obcovací řečí u příslušníků státního úřednictva a četnictva. Brass
totiž uvedl výčet šesti zábřežských státních úředníků, kteří si při sčítání
lidu zapsali českou obcovací řeč, přičemž tvrdil, že když je vnitřní úřední
řečí němčina, musí být těmto úředníkům opravena uvedená obcovací řeč
21
SOkA Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, prezidiální spisy, inv. č. 103; Co dělá Brass?
Moravský sever 1, 29. 3. 1901, č. 8.
22
Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Ministerium des Innern,
kart. 2358, akt. č. 24670 ex 1901, zpráva moravského místodržitelství ze dne 21. března
1901; B r i x , E.: Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation,
s. 330–333.
23
K tomu viz K l a d i w a , P.: Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti
v českých zemích 1880–1914, s. 20.
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na německou. Stejně tak požadoval opravu obcovací řeči u dvou příslušníků
četnictva, neboť úřední řečí branné moci je taktéž němčina. V intencích
stejné logiky žádal o opravu zápisu obcovací řeči u katechety vyučujícího
na německé měšťance, protože při výuce musí komunikovat německy.24
To, že působení firmy Brass muselo být skutečně mimořádné, dokládá
i následující skutečnost. V polovině roku 1901 přišli na moravský zemský
sněm se svojí stížností na průběh sčítání němečtí zástupci. Dne 2. července
1901 interpeloval zemský poslanec Wilhelm Pohl v záležitosti sčítání lidu
v obcích, v nichž v komunálních volbách zvítězily české strany. Zvláště
na příkladu Litovle se snažil ukázat, jak české radnice vedou „zhoubné
dílo proti německému lidu“. V této souvislosti zmínil také situaci v Zábřehu,
kde čeští agitátoři, ačkoliv radnice zůstala v německých rukou, rozvinuli
před sčítáním lidu silnou kampaň. Ta měla podle Pohla za následek, že
se prostřednictvím různých „rejdů“ navýšil počet těch, kteří udali českou
obcovací řeč.25
Již 5. července 1901 zaslalo místodržitelství přípis, ve kterém vyzvalo
zábřežské okresní hejtmanství, aby se vyjádřilo k Pohlově poslanecké stížnosti. V této souvislosti si hejtmanství nechalo poreferovat o situaci v českých obcích zábřežského okresu také od četnictva. Zábřežský strážmistr
dopisem z 11. července 1901 nejen že poněkud překvapivě nepotvrdil údaj
o české agitaci, ale hned vzápětí uvedl, že jsou i obyvatelé čistě českých obcí
zaměstnaní u Brasse nuceni zapsat si pod pohrůžkou výpovědi německou
obcovací řeč. Hermann Brass dal také podle četnictva neoprávněně připravit tiskoviny, které hodlal využít za účelem agitace, a zaslal je obecnímu
představenstvu. O den později koncipovalo okresní hejtmanství odpověď
místodržitelství, ve které popřelo pravdivost a relevanci Pohlovy interpelace.
Naopak otevřeně uvedlo, že jsou mnozí lidé nuceni uvést německou obcovací řeč s odůvodněním, že by jinak hned přišli o práci. Svým vyjádřením
tedy značně překonalo svůj postoj z března téhož roku.26
Konečný oficiální výsledek sčítání lidu z roku 1900 nebyl pro české činovníky právě povzbudivý. Přes protesty i úřední prošetřování sice
v celém politickém okrese Zábřeh počet obyvatel s českou obcovací řečí
mírně vzrostl (35 685 osob v roce 1900 oproti 35 086 osobám v roce
1890; v případě obyvatelstva s německým obcovacím jazykem došlo naopak k poklesu z 36 945 osob v roce 1890 na 34 764 osob v roce 1900),
v samotném Zábřehu byl však zaznamenán poměrně silný pokles počtu
obyvatel s českou obcovací řečí (z 821 osob v roce 1890 na 671 osob
v roce 1900). Tento pokles byl českými reprezentanty interpretován jako
24
SOkA Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, prezidiální spisy, inv. č. 103.
25
Landtags-Blatt über die Sitzungen des mit dem Allerhöchsten Patente vom 24. November
1900 einberufenen mährischen Landtages. Brünn 1901, s. 446–448 (19. sezení 5. zasedání dne
2. července 1901).
26
SOkA Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, prezidiální spisy, inv. č. 103.
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jasný důkaz silného německého nátlaku a také národní vlažnosti „nižších
pracujících tříd“. Tento postoj vyjádři list Moravský sever trefným citátem:
„Su Moravec nebo Němec nebo Slovan, jak kdo chce, mě je to jedno.“ Závěr redaktorů byl takový, že zákon o sčítání lidu je nedostatečný a za existujících
národnostních zápasů nevhodný ke zjišťování národnosti, a to fakticky
ve všech smíšených obcích.27
O deset let později, kdy se konalo další celostátní sčítání lidu, se
situace do značné míry opakovala. Rozdíl byl snad pouze v tom, že oba národnostní tábory proti sobě mobilizovaly s ještě větší intenzitou. Vyšší míru
propracovanosti v tomto ohledu projevila německá strana, neboť v souvislosti s jednáním zástupců měst v brněnském Německém domě v květnu
1910 vznikl pod patronací Německé národní rady pro Moravu (Deutscher
Volksrat für Mähren) přísně tajný dokument, který měl koordinovat postup
při sčítání lidu v národnostně smíšených oblastech celé Moravy.28 Tento
text, který doporučoval různé typy taktiky na územích s různým podílem
německého obyvatelstva, byl distribuován německým radnicím moravských
měst.29 Pro oblasti s většinou německého obyvatelstva, které se však nenacházely v uzavřeném německém jazykovém prostředí (tj. i pro Zábřeh),
doporučoval dokument mimo jiné využívat: důvěryhodných majitelů domů;
toho, že se sčítá obyvatelstvo nacházející se v daném místě, tj. zohledňovat
možnost krátkodobé či trvalé absence Čechů v místě bydliště; možnosti
příchodu hostů z národnostně bezpečného prostředí (Vídeň, alpské země,
jazykově německé oblasti Čech); nájemníků, podnájemníků či nocležníků,
i když v daném místě přespí pouze jednu noc. Zvláštní pozornost měla
být věnována nádeníkům, dělníkům či sluhům, zkrátka všem, kteří byli
existenčně závislí na Němcích. Ti měli být přesvědčeni, že si vzhledem
k své nedostatečné znalosti čtení a psaní mají nechat vyplnit sčítací archy
v obecní kanceláři, která byla pochopitelně v německých rukou. Němečtí
továrníci, velkostatkáři a další velcí zaměstnavatelé měli zase zajistit, že
sčítací archy zaměstnanců vyplní příslušní firemní úředníci. Ke zvýšení
počtu německého obyvatelstva v daném místě bylo v nejzazším případě
doporučeno dokonce i přesídlování spolehlivých německých rodin. Tyto
rodiny měly vedle pracovní příležitosti získávat i zvláštní finanční odměny
ze soukromých prostředků (5–6 korun týdně). Národnostní propaganda
27
Výsledky sčítání lidu na Zábřežsku. Moravský sever 1, 24. 5. 1901, č. 12.
28
Německá národní rada pro Čechy také vydala přísně tajné instrukce pro přípravu a provedení sčítání lidu v oblastech s německou majoritou i minoritou. Ačkoliv je cíl moravských
a českých tajných dokumentů totožný, strukturou i obsahem se liší. Srov. B r i x , E.: Die
Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation, s. 499–502.
29
Návody na postup v různých typech území, který měl zajistit navýšení počtu osob
s německou obcovací řečí, však můžeme nalézt již při sčítání lidu v roce 1900. Viz například
vystoupení Václava Hrubého 20. března 1901 týkající se agitace Nordmarky. Stenographische
Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichsrathes im Jahre
1901, s. 1555–1556 („25. Sitzung der am 20. März 1901“).
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před sčítáním měla probíhat pokud možno ústně, pouze v nutných případech pomocí tištěných instrukcí, nikdy však v novinách. Výčet dalších
aktivit by byl velmi dlouhý, nicméně z uvedeného bude zřejmé, že minimálně některá doporučení byla využita i v souvislosti se sčítáním lidu
v zábřežském politickém okrese.30
Doklad o podobně systematickém postupu českých aktivistů z oblasti
Moravy prozatím nemáme, nicméně česká agitační činnost před sčítáním
lidu byla pozoruhodná. Český tisk již několik měsíců před sčítáním lidu
sledoval jakékoliv náznaky, které mohly souviset se snahou ovlivnit výsledky
sčítání s ohledem na obcovací řeč.31 V průběhu prosince pak vycházely
v Moravském severu celostránkové články na titulních stranách, které měly
mobilizační charakter a jejich cílem bylo upevnit rozhodnutí přihlásit se
k české obcovací řeči. Naopak německá Deutsche Wacht v souladu s doporučeními Německé národní rady pro Moravu žádnou obdobnou agitaci
nepřichystala a její taktika měla na první pohled spíše defenzivní charakter.32
Ihned po sčítání lidu se však zvedla z české strany smršť stížností
na poměry při jeho provádění. V zábřežském politickém okrese sehrával
ve stížnostech hlavní roli opět Hermann Brass. Na základě těchto zpráv
osobně i prostřednictvím svých úředníků vyhrožoval propuštěním těm, kteří
si zapíší českou obcovací řeč, pokoušel se kontrolovat zápis obcovací řeči
svých dělníků a následně ovlivnit i proces reklamace zápisů ve sčítacích
arších.33 Představitelé některých obcí ležících poblíž Zábřeha si ihned
na začátku roku 1911 stěžovali na činnost Brassových „náhončích“, kteří
měli zjišťovat, jakou obcovací řeč si zapisují tamější Brassovi dělníci.34
Tak se v dopise z 3. ledna 1911 obrátili na okresní hejtmanství starostové
Nemile, Lupěného a Filipova s protestem proti „pokoutnému, neúřednímu
a nacionálnímu zjišťování obcovací řeči některých zdejších dělníků náhončím
Boscanem, kočím továrníka Hermanna Brassa“. Boscan (v některých dokumentech psán jako Bocan), který byl při nezákonné agitaci přistižen
starostou Nemile, uvedl, že mu Hermann Brass nařídil zjistit, kolik zdejších dělníků se přihlásí k německé obcovací řeči. Starostové si v dopise
30
SOkA Šumperk, Archiv obce Zábřeh, kart. 108. Stejný dokument je uložen například
i v SOkA Nový Jičín, Archiv města Nový Jičín, kart. 287, nebo v SOkA Hodonín, Archiv města
Hodonín, kart. 33. Jak se chystají Němci ke sčítání lidu. Moravský sever 10, 28. 10. 1910, č. 45.
31
Tak například odchod jeptišek z nemocnice v Červené Vodě a jejich nahrazení evangelickými ošetřovatelkami z Pruska byl komentován tak, že Němci patrně „čistí“ Červenou
Vodu před sčítáním lidu. Vypuzené jeptišky. Moravský sever 10, 18. 11. 1910, č. 48.
32
Význam soupisu lidu. Moravský sever 10, 2. 12. 1910, č. 50; Při nastávajícím sčítání lidu
dbej každý těchto pravidel. Moravský sever 10, 16. 12. 1910, č. 52; Sčítání lidu; Sčítání lidu
v Zábřeze. Moravský sever 11, 30. 12. 1910, č. 2.
33
1363; Sčítání lidu; Z Nemile – Brassova agitace před sčítáním. Moravský sever 11, 6. 1.
1911, č. 3; Sčítání lidu v Zábřeze; Proti zábřežským Němcům; Znásilňování českého dělnictva
v Brassově továrně. Moravský sever 11, 13. 1. 1911, č. 4; Potěšujícím výsledkem; Proti násilnostem
při sčítání lidu interpeloval Dr. Fiedler; Brassovo sčítání lidu. Moravský sever 11, 20. 1. 1911,
č. 5.
34
Sčítání lidu. Moravský sever 11, 6. 1. 1911, č. 3.
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okresnímu hejtmanství na toto jednání stěžovali a žádali, aby byl Hermann
Brass poučen o smyslu sčítání lidu.35
Novinové články v Moravském severu o činnosti Hermanna Brasse
opět způsobily úřední šetření. Moravské místodržitelství požádalo dne 17.
ledna 1911 okresní hejtmanství v Zábřehu o prošetření informací, které se
objevily v českém tisku. Hejtmanství si nechalo vypracovat zprávu od okresního četnického velitelství v Zábřehu, která hovoří o poměrech poměrně
otevřeně. Firma Wilhelm Brass und Söhne měla ovlivňovat zaměstnané
dělníky české národnosti a české obcovací řeči prostřednictvím mistrů,
aby se přihlásili jako Němci. K této manipulaci docházelo pod různými
záminkami jak před sčítáním v měsíci prosinci, tak posléze i v průběhu
ledna. Dělníci byli voláni do tovární kanceláře, aby zde údajně podepsali
formulář s tištěným textem, kterému nerozuměli. Přesto tak podle četnictva
učinili téměř všichni, a to ze strachu před ztrátou zaměstnání. Četnické
velitelství potvrdilo informace o tom, že tovární dozorce Franz Baldermann,
o němž psal dosti negativně Moravský sever, měl přemlouvat dělníky k podepsání tiskopisů, jejichž prostřednictvím se žádalo o opravu obcovací řeči
na němčinu, což se mu podle četnictva údajně také v mnoha případech
podařilo.36 Četnická zpráva také informovala o případu dlouholetého dělníka firmy Brass, jistého Karla Forche ze Skaličky, který odmítl podepsat
a byl skutečně 19. ledna z práce bez udání důvodu propuštěn.37 Četnictvo
také potvrdilo informaci o případu, kdy otec z existenčních důvodů zapsal
u celé své rodiny němčinu jako obcovací jazyk.38 Četnictvo identifikovalo
tohoto otce v osobě jistého Krejčího ze Skaličky, který byl zaměstnán
v Brassově textilní továrně. Zprávu potvrdilo v tom smyslu, že měl Krejčí
v továrně podepsat formulář, kterému nerozuměl. Český charakter rodiny
pak četnictvo doložilo informací, že syn Krejčího navštěvuje zdejší české
gymnázium. Podle důvěrného zdroje četnictvo také uvedlo, že podobné
praktiky fungovaly nejen v továrně firmy Wilhelm Brass und Söhne, ale také
v případě některých českých dělníků strojírenské firmy Leder & Comp.,
která byla s Brassovou firmou v kapitálovém spojení.39
Dne 25. ledna 1911, tj. jen několik dnů po četnické relaci, přišla
na okresní hejtmanství stížnost od jednoho z vůdců české menšiny v Zábřehu – JUDr. Richarda Indry. Indra informoval okresní hejtmanství
především o aktivitách Brassovy firmy směřujících k iniciaci reklamačního řízení. Uvedená firma podle něho prováděla po celou dobu sčítání
rozsáhlou agitaci, a když se někteří dělníci dle pravdy přihlásili k české
obcovací řeči, přesvědčovala je, aby záznam u okresního hejtmanství změ35
36
37
38
39

SOkA Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, všeobecná registratura, kart. 95, inv. č. 737.
Znásilňování českého dělnictva v Brassově továrně. Moravský sever 11, 13. 1. 1911, č. 4.
Brassovo sčítání lidu. Moravský sever 11, 20. 1. 1911, č. 5.
Znásilňování českého dělnictva v Brassově továrně. Moravský sever 11, 13. 1. 1911, č. 4.
SOkA Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, prezidiální spisy, inv. č. 1228.
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nili. Za tím účelem vedení továrny dalo podepsat všem českým dělníkům
zvláštní tiskopisy, v nichž se oznamovalo, že uvedený dělník byl proti své
vůli zapsán s českou obcovací řečí a žádá o opravu zápisu na němčinu.
Současně s tím byli dělníci donucováni podepsat plnou moc, jíž zmocnili
třetí osoby k nahlédnutí do popisných archů, aby mohly překontrolovat,
zda byla tato změna provedena. Plná moc měla zamezit tomu, aby byli sami
dělníci předvoláni na okresní hejtmanství, čímž by vyšlo najevo, že celá
„revizní akce“ je zinscenována a že jsou dělníci německého jazyka neznalí.
Indra také potvrdil informaci o propuštění Karla Forche s tím, že jej osobám ve vedení firmy udal Franz Baldermann a propustil ho sám Hermann
Brass. Ten mu měl údajně říci, že ho už dříve upozorňoval, aby posílal
své děti do německé školy. Forche se měl podle Indry stát exemplárním
příkladem a jeho osud vešel ve všeobecnou známost. Hermannu Brassovi,
který byl podle Indry duchovním otcem celé této neuvěřitelné akce, šlo
patrně o to, aby všech jeho 1 500 dělníků – kteří až na nepatrné výjimky
žili v ryze českých vesnicích – bylo bez výjimky zapsáno s německou obcovací řečí. O tom, že se celá tato akce děla za přímého souhlasu majitele
firmy, svědčil podle Indry i fakt, že se Hermann Brass osobně svých dělníků
dotazoval, jakou si zapíší obcovací řeč, a vysvětloval, že on mluví ke svým
dělníkům pouze německy, a obcovací řečí v jeho továrně je tedy němčina.
V roce 1910 však tento postoj již odporoval výkladu ministerstva vnitra,
a byl tak fakticky protizákonný.40 Richard Indra v závěru svého listu žádal,
aby okresní hejtmanství neuznalo plné moci podepsané továrními dělníky
a provedlo šetření všech okolností, které uvedl.41
Okresní hejtman urychleně informoval moravské místodržitelství
o situaci v Zábřehu. Úřad podle okresního hejtmana podniknul diskrétní
šetření ve věci působení firmy Wilhelm Brass und Söhne. Hejtman skutečně
potvrdil, že firma organizuje akci, při které nutí své dělníky, lhostejno zda
Čecha nebo Němce, podepsat zplnomocnění a zvláštní podání pro jednání s okresním hejtmanstvím ve věci sčítání lidu. Fakticky se tak potvrdila
informace, která již 18. ledna proběhla tiskem v Moravském severu. Český
tisk upozornil, že hnát své „Němce“ na hejtmanství si ani Brass nedovolí,
protože by vyšel najevo jeho podvod, tedy skutečnost, že ze sebe nedokáží vysoukat německé slovo, natožpak větu.42 Praxe podpisu plných mocí
vztahujících se k reklamačnímu řízení však pokračovala ještě na přelomu
40
Před rokem 1910 jednotlivá zemská místodržitelství de facto kolísala v interpretaci
pojmu Umgangssprache mezi domácí řečí, rodinnou řečí a řečí společenského styku (Verkehrs
sprache). V roce 1910 však ministerstvo vnitra upřesnilo výklad v tom smyslu, že má jít o řeč,
kterou daná osoba převážně mluví, při zahrnutí komunikace doma i v práci. Zůstává však
otázkou, jakou odezvu mělo nové ministerské nařízení na lokální úrovni. Viz B r i x , E.:
Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation, s. 108.
41
SOkA Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, všeobecná registratura, kart. 95, inv. č. 737.
42
Moravský zemský archiv v Brně, B 14 Moravské místodržitelství, mladší, všeobecná
registratura, fasc. 5634.
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ledna a února. Okresní četnické velitelství v Zábřehu informovalo okresní
hejtmanství, že byly zaznamenány dva případy, kdy dva zaměstnanci firmy
Brass, Johann Badal z Krumpachu a Leopold Stancl z Jestřebí, chodili
od domu k domu a sbírali podpisy v této věci.43
Na přelomu ledna a února zábřežská radnice zveřejnila předběžné
výsledky sčítání lidu, ve kterém napočítala 2 567 osob s německou obcovací řečí a 1 011 osob s českou obcovací řečí. Čeští aktivisté považovali
výsledek za hrubě zkreslený, protože podle soukromého sčítání, které
zorganizovala česká strana, mělo být v Zábřehu napočteno téměř 1 400
Čechů. Z nich však ne všichni byli v den sčítání přítomni a někteří se byli
nuceni přihlásit k německé obcovací řeči. Ve vyplněných arších ve třech
soukromých českých sčítacích kancelářích bylo napočteno celkem 1 261
osob s českou obcovací řečí. Rozdíl oproti výsledkům radnice tedy činil
celkem 250 osob. Tento výsledek připsali redaktoři Moravského severu
na vrub působení Hermanna Brasse a městského sekretáře Leopolda Falze.44
Předběžný výsledek vyvolal další nesouhlas. Dne 20. února 1911 podal
JUDr. Richard Indra svoji druhou stížnost na průběh sčítání lidu v Zábřehu. V ní uvedl, že existuje důvodné podezření, že v obcích s německým
zastupitelstvem, v nichž české obyvatelstvo tvoří menšinu, bude v oznamovacích lístcích, respektive v popisných arších špatně uvedena obcovací řeč.
To platí zvláště u Zábřeha, jehož čistě německé zastupitelstvo se řídí vůlí
„muže výstředně nacionálního“, a sice zdejšího továrníka Hermanna Brasse.
Jak Indra píše, ještě před sčítáním lidu se pokusila samospráva vyhotovit
seznamy příslušníků obou národností za účelem zřízení obecní matriky.
Ve formulářích figurovala i rubrika „národní katastr“, což neodpovídalo
předpisům o hlášení cizinců. Tím si radnice opatřila cenný materiál pro
sčítání lidu. Na obranu českých zájmů zřídili zdejší čeští aktivisté soukromé sčítací kanceláře, v nichž byly vyplňovány oznamovací lístky. Dle
odevzdaných lístků se k české obcovací řeči přihlásilo 1 200 osob. Mimo
to pro Zábřeh Indra uvedl výčet dalších 105 osob, u nich byla zapsána
německá obcovací řeč, ale kteří mluví výhradně česky. Šlo jak o různé nájemníky, tak o obyvatele městského chudobince. Indra také uvedl případy,
kdy byly osobám, které udaly českou obcovací řeč, vyplněny na radnici či
jinde nové oznamovací lístky s německou obcovací řečí. Indra dále zmínil
nátlakové akce firmy Brass. Stížnost měla sloužit okresnímu hejtmanství
jako podklad pro důkladné vyšetření všech uvedených skutečností.45
43
SOkA Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, prezidiální spisy, inv. č. 1228, dopisy z 31. ledna
1911 a 6. února 1911.
44
Sčítání lidu v Zábřeze. Moravský sever 11, 3. 2. 1911, č. 7. Ještě na počátku ledna 1911
však psal Moravský sever o tom, že předběžným sečtením sčítacích archů dospěli čeští činovníci k číslu 1 363 přítomných Čechů. Rozdíl mezi údaji o počtu osob s českým obcovacím
jazykem přítomných v Zábřehu z ledna a února nebyl v tisku nijak zdůvodněn. Srov. 1363.
Moravský sever 11, 6. 1. 1911, č. 3.
45
SOkA Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, všeobecná registratura, kart. 95, inv. č. 737.
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Mezitím probíhala reklamační řízení, v rámci nichž mohli obyvatelé
v případě pochybností vznést k okresnímu hejtmanství stížnost a prověřit
správnost zapsaných údajů. Dne 1. března 1911 vyhotovil okresní hejtman
z podnětu místodržitelství seznam reklamací podaných v souvislosti se sčítáním lidu. Ze seznamu vyplývá, že oprávněné strany podaly k okresnímu
hejtmanství celkem 1 382 reklamací, z toho 659 pocházelo z české strany,
zbývajících 723 pak ze strany německé. Nejvíce českých reklamací přišlo
ze Zábřeha (223), Koloredova (197), Rudolfova (99) a Mohelnice (30),
naopak nejvíce německých reklamací bylo doručeno z Krumpachu (166),
Hrabové (141), Sudkova (121) a ze Skaličky (112). Většinou však byly
reklamace shledány jako neodůvodněné a pouze v 236 případech byla
uznána jejich opodstatněnost – nejvíce ze Sudkova (64), Skaličky (28)
a Krumpachu (23).46
Souběžně s vyřizováním reklamací sčítání lidu byla projednávána
stížnost Richarda Indry. Výměrem ze dne 4. března 1911 bylo Indrovo
podání okresním hejtmanstvím vráceno s odůvodněním, že dotčené osoby
mají pokud možno samy dodat vlastnoručně podepsané reklamace. Indra
v odvolání ze dne 5. března 1911 uvedl, že je tento postup vyloučen, neboť
uvedené osoby jsou na Němcích existenčně závislé, v případě obyvatel
městského chudobince se navíc jedná o lidi staré, v některých případech
o analfabety. Indra trval na tom, že ve všech uvedených případech jde
o přestupkové jednání proti zákonu o sčítání lidu, neboť tyto osoby někdo
nechal zapsat s obcovací řečí německou, ačkoliv německy neumí. Povinností
okresního hejtmanství je v těchto případech provést šetření. Na Indrovo
odvolání reagoval místodržitel 20. dubna 1911, přičemž tuto iniciativu
v zásadě podpořil. Místodržitelství sice zopakovalo, že Indra není v dané
záležitosti dotčenou osobou, avšak je věcí okresního hejtmanství, aby důkladně prošetřilo, zda nedošlo v uvedených případech k chybnému zápisu.
Příslušná šetření tedy měla být bezodkladně zahájena.47
Na začátku května 1911 skutečně proběhlo šetření, během kterého
byly na okresním hejtmanství vyslechnuty dotčené strany. Celkem šlo o 105
případů, z nichž pouze 41 bylo odůvodněných. Z dochovaných protokolů
(za předpokladu, že odráží reálný stav věcí) jsou zřejmé poměrně rozdílné
reakce vyslýchaných stran. Najdeme zde případy, kdy vyslýchaný udává
jedině znalost češtiny a přeje si být zapsán s českým obcovacím jazykem.
U velké části vyslýchaných osob však panoval poměrně silný bilingvismus,
neboť zde nacházíme často výroky typu: „Má žena ovládá oba zemské jazyky
a také doma hovoříme oběma jazyky“; „Já znám dobře česky i německy, naproti
tomu má žena zná jen poněkud německy“; „Má žena zná oba zemské jazyky, ale

46
47

SOkA Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, prezidiální spisy, inv. č. 1228.
SOkA Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, všeobecná registratura, kart. 95, inv. č. 737.
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doma mluví zpravidla německy.“ Většina osob tak popsala přirozený bilingvismus, avšak pod vlivem sčítání byla nucena jeden z jazyků preferovat.48
Hermann Brass a sčítání lidu v letech 1921 a 1930
Napětí a konflikty související s přípravou a průběhem sčítání lidu
po vzniku Československé republiky nepolevily. Prvorepubliková sčítání
sice doznala některých výraznějších změn (především se upustilo od evidence obcovací řeči a začala se zjišťovat národnost), napětí však přetrvávalo.
Sčítání lidu tak opět představovalo důležité téma, které plnilo stránky novin
i kanceláře úřadů. Logicky se však situace kolem sčítání dostala do jiné
polohy. Nově konstituovaná státní moc byla úzce svázána se zájmy Čechů
a Slováků, pojatých jako dvě větve jediného československého národa,
přičemž jejich preference nekopírovaly zájmy dalších národních společenství obývajících Československo. Jelikož v oblasti sčítání lidu stát nově
delegoval méně pravomocí na obecní orgány, stát a jeho aparát se staly
v očích národnostních menšin tvůrcem většiny nespravedlností. Výhrady
národnostních menšin se vztahovaly zpravidla k volbě způsobu sčítání,
ke složení, ustavení a pravomocem sčítacích komisařů a ke způsobu kontroly
získaných informací (otázka sčítacích revizorů). Stížnosti byly podávány
jak představiteli místních národních organizací a obecních samospráv, tak
na vyšší úrovni vrcholnými politickými reprezentanty.49
Po zveřejnění informace, jakým způsobem se bude v obcích daného okresu sčítat, následovaly v případě využití popisných archů obvykle
protesty menšinových zástupců. Sčítání lidu prostřednictvím popisných
archů totiž umožňovalo na rozdíl od samosčítání pomocí sčítacích archů
vyšší míru manipulace s údaji, neboť je nezapisovala sčítaná osoba, ale
ustanovený sčítací komisař. Mezi těmi, kteří si stěžovali na způsob sčítání,
nalezneme v roce 1921 také Hermanna Brasse. Ten adresoval prezidiu
ministerské rady dopis ve věci sčítání lidu v zábřežském okrese. Zcela
v rozporu s vyjádřením, že vzhledem k úrovni vzdělání obyvatelstva v Sudetech se zde provede sčítání lidu pomocí sčítacích archů (Zählbogen),
bylo podle Brasse v mnoha obcích zábřežského politického okresu bez
ohledu na zmíněnou okolnost nařízeno sčítání pomocí popisných archů
(Konskriptionsbogen). To se mělo týkat i vysoce rozvinuté Červené Vody,
která podle Brasse náležela co do míry vzdělanosti k nejlepším na Mo-

48
Tamtéž.
49
K této problematice se nejnověji vyjadřují K l a d i w a , P.: National Classification in
the Politics of the State Census; t ý ž : Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti
v Československu 1918–1938; K a d l e c , P.: Výběr a činnost československých sčítacích orgánů
v národnostních souvislostech.
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ravě.50 V politickém okrese Zábřeh se nakonec sčítalo téměř výhradně
prostřednictvím sčítacích archů (95 obcí z 99). Zda v tom sehrála roli také
stížnost Hermanna Brasse, není z dostupných pramenů zřejmé. Jisté je, že
jím zmiňovaná obec Červená Voda nakonec figurovala mezi obcemi, kde
se sčítalo pomocí sčítacích archů.51
Velká vlna protestů se zvedla zpravidla také proti národnostnímu
složení jmenovaných sčítacích komisařů. Nejinak tomu bylo v roce 1921
na Zábřežsku. Hermann Brass uvedl, že úřední přípravy na sčítání lidu
probíhají v zábřežském politickém okrese v naprostém protikladu k prohlášení, které učinil dne 27. ledna 1921 ministerský předseda a ministr vnitra
Jan Černý na setkání se zástupci německých politických stran Rudolfem
Lodgmannem a sociálnědemokratickým politikem Karel Czermakem.52
Oproti slibu byli ve všech jazykově smíšených obcích a ve větší části čistě
německých obcí jmenováni údajně pouze čeští sčítací komisaři a revizoři.
V tomto smyslu nebyl brán podle Brasse žádný zřetel na národnostní složení
obyvatelstva.53 Dne 8. února 1921 protestovali dopisem u ministerského
předsedy Černého zástupci německých stran v Zábřehu. Němečtí aktivisté
uvedli, že proti příslibu byly místním okresním hejtmanstvím jmenovány
za sčítací komisaře a revizory pouze osoby české národnosti. Petenti požadovali, aby byli tito činitelé vybráni v takovém poměru národností, jaký
vyplývá ze složení obecních zastupitelů. Protest byl na ministerstvo zaslán
jak telegraficky, tak v písemné podobě.54
Obdobně protestoval dopisem z 10. února 1921 adresovaným ministerstvu vnitra místostarosta města Mohelnice proti jmenování tří českých
sčítacích komisařů. Místostarosta se odvolával na vládní nařízení č. 592
z 30. října 1920, podle kterého měly nadřízené politické úřady rozhodnout
teprve po konzultaci s představiteli obcí, kolik sčítacích komisařů bude
vybráno z obecních zaměstnanců a kolik ze zbývajících občanů. Přestože
příslušný paragraf výslovně požaduje návrh obce, okresní politická správa
v Zábřehu záměrně opomenula požádat Mohelnici o stanovisko. To bylo
vyjádřeno v podání ze dne 27. ledna 1921, avšak okresní politická správa
50
Národní archiv (= NA), Ministerstvo vnitra I, stará registratura, kart. 246, inv. č. 1913.
51
K a d l e c , P.: Výběr a činnost československých sčítacích orgánů v národnostních sou
vislostech.
52
Šlo o událost mediálně dosti sledovanou. Popis i výsledek jednání zástupců německých
politických stran s premiérem byly otištěny například 4. února 1921 na titulní straně Deutsche
Wacht.
53
V tomto směru měl Brass patrně pravdu. Podle pozdější zprávy okresní politické
správy bylo v politickém okrese Zábřeh jmenováno 96 sčítacích komisařů, mezi nimiž bylo
85 státních úředníků a učitelů, dále tři čeští kněží a ze zbývajících osmi komisařů šest Čechů.
Mezi revizory byli pouze státní úředníci a učitelé. Pomocní sčítací komisaři nebyli v zábřežském okrese vůbec jmenováni. Proti jmenování sčítacích komisařů protestovaly samosprávy
Mohelnice, Úsova, Červené Vody, Karlova, Rohle, Jestřebíčka a Zábřeha. NA, Ministerstvo
vnitra I, stará registratura, kart. 246, inv. č. 1913, dopis Hermanna Brasse ze dne 4. února
1921.
54
Tamtéž.
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je nevzala v potaz a bez ohledu na postoj obce jmenovala v čistě německé
Mohelnici jen jednoho německého a tři české sčítací komisaře.55
Okresní politická správa v Zábřehu informovala dne 12. února 1921
ministerstvo vnitra o tom, že se v několika německých obcích odehrály
protesty proti tomu, že sčítací komisaři nebyli jmenováni podle návrhu
samospráv, a proti ustavení českých sčítacích komisařů v těchto obcích.
Podle názoru přednosty okresní politické správy šlo o organizovanou
akci, neboť zástupci obcí použili totožné argumenty. Okresní politická
správa také zamítla žádost obcí Úsov a Karlov, aby byli k odběru sčítacích
archů sčítacími komisaři přibráni důvěrníci navržení obecním úřadem.
Největší rozhořčení panovalo v té době mezi Němci v Červené Vodě, kteří
protestovali, jak bylo uvedeno, proti sčítání popisnými archy. V německé
Mohelnici se dle informací obsažených v německém tisku usnesli obecní
zastupitelé o provedení zvláštního sčítání, prý za účelem obecní statistiky.
Protože však údajně šlo o nepovolené soukromé sčítání, okresní politická
správa vydala již 11. února zákaz této akce.56
Provádění soukromého sčítání ze strany německých obcí pokládala
státní správa za obzvlášť nebezpečný jev, který byl nejen bedlivě monitorován, ale proti němuž velmi rychle zasahovaly represivní složky státního
aparátu s cílem zmařit jakékoliv neoficiální akce. Podle zprávy okresní
politické správy v Zábřehu dal okresní úřad rozkaz četnictvu, aby ihned
zakročilo proti všem přípravám na provádění soukromého sčítání v celém
okrese. Po prohlídce Brassovy továrny v Zábřehu a finančního ústavu Sparund Vorschusskassa Hohenstadt bylo zjištěno, že akce byla zorganizována
německými politickými stranami v Zábřehu a stál za ní Hermann Brass. Ten
byl také okresní politickou správou pokutován 10 000 Kč. Hermann Brass
protestoval proti stíhání, prohlídkám i předvádění pachatelů četnictvem
s tím, že skutky podle něj nebyly trestným činem. Z pozdější relace víme,
že vedle Hermanna Brasse byli nižšími tresty postiženi také tři jeho zaměstnanci.57 Potrestaných záhy přibylo také v jihovýchodní části politického
okresu. Podle zprávy okresní politické správy z 19. února byli v souvislosti
s přípravou soukromého sčítání odsouzeni náměstek starosty v Mohelnici
Ferdinand Gundel k pokutě 10 000 Kč a pěti dnům vězení a další čtyři
zástupci okolních samospráv k nižším trestům.58
55
Tamtéž.
56
Tamtéž; SOkA Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, všeobecná registratura, kart. 95,
inv. č. 738.
57
Šlo o Františka Baldermanna, nám již známého Brassova dílovedoucího, dále o strojního
technika Viktora Schimona a dílovedoucího Františka Janausche. Jmenovaní dostali trest
500 Kč pokuty a 24 hodin vězení. NA, Ministerstvo vnitra I, stará registratura, kart. 248, inv.
č. 1913.
58
Pro účast na soukromém sčítání lidu byli potrestáni Max Rotter, starosta v Nedvězí,
Vilém Klimesch, učitel v Rohli, Josef Wiezner, obecní sekretář v Rohli, a Otto Portysch,
nezaměstnaný v Tatenici. Jmenovaní dostali trest 500 Kč pokuty a 24 hodin vězení. SOkA
Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, všeobecná registratura, kart. 95, inv. č. 738.
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V souhrnné zprávě o situaci v zábřežském okrese z 28. února 1921
okresní politická správa informovala, že zamezila akcím, které měly narušit
průběh sčítání v Zábřehu, Mohelnici, Šilperku a v Červené Vodě. V Zábřehu stál v čele těchto akcí Hermann Brass, který dal zhotovit v zábřežské
tiskárně Ferdinanda Burshofského zvláštní sčítací archy. Těch mělo být
použito k soukromému sčítání nejen v Zábřehu, ale i v dalších obcích
zábřežského okresu s vyšším podílem německého obyvatelstva: v Pobučí,
Jestřebíčku, Tatenici, Rohli, Dolní Hynčině, Hynčinově, Štítech a v Červené
Vodě. Sčítací materiál byl při prohlídce u Brasse zabaven a strůjci celé akce
byli potrestáni. Ve Štítech se stalo záminkou pro soukromé sčítání zřízení
obecní knihovny. Materiál, který do Štítů dodal Hermann Brass, byl zabaven
a starosta obce František Jeschek byl potrestán pokutou 10 000 Kč a pěti
dny vězení. V Červené Vodě obecní orgány vydaly 13 osobám legitimace
opravňující k provedení soukromého obecního sčítání. Akce však byla
hned v počátku zastavena a následně prošetřována. V Mohelnici se samospráva usnesla na realizaci sčítání k zásobovacím účelům. Podle okresní
politické správy však šlo o pouhou kamufláž, protože v rámci této akce
měla být sledována i národnost. Podobné soukromé obecní sčítání mělo
být připravováno také v Nedvězí, kde bylo údajně záminkou rozdělování
cukerních lístků.59
Vedle Hermanna Brasse se ve věci sčítání lidu v roce 1921 výrazněji
angažoval také jeho syn Otto, v této době zastávající post náměstka starosty
Zábřeha. Otto Brass jako zástupce německých politických stran v Zábřehu
předložil řadu podání, ve kterých si stěžoval nejen na národnostní složení
sčítacích komisařů, ale také na jejich údajný nátlak vyvíjený s cílem vynutit
přiznání české národnosti u osob, u nichž byl Brass přesvědčen o německém
původu i německé řeči.60
Mediální obraz příprav a výsledků sčítání lidu byl v místním českém
a německém tisku značně rozdílný. Moravský sever apeloval ve svých statích (povětšinou na titulní straně) v silně obrozeneckém až populistickém
duchu, aby se každý Čech hrdě při sčítání přihlásil ke svému národu coby
potomek slavných husitů a bratr hrdinných legionářů. Mimořádně silně
z české strany zaznívala také výzva k vystoupení z církve, které redaktoři
novin spojovali s upřímným republikánstvím („Pravý republikán nemůže
být členem římskokatolické církve“), ale také s otázkou mravní (osobnosti
Jana Husa, Jana Žižky či Jana Amose Komenského a jejich odkaz stavěné
do protikladu k jezuitům Antonínu Koniášovi a Jiřímu Plachému či k antiliberálnímu pražskému arcibiskupovi Františku Kordačovi). Ve snaze
59
NA, Ministerstvo vnitra I, stará registratura, kart. 248, inv. č. 1913; SOkA Šumperk,
Okresní úřad Zábřeh, všeobecná registratura, kart. 95, inv. č. 738. Obdobné tresty padaly
i v některých obcích sousedních okresů. Pro podvody při sčítání lidu byli stíháni starostové
v Šumperku, Uničově, Temenici či Vikýřovicích. Viz Moravský sever 21, 25. 2. 1921, č. 11.
60
SOkA Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, všeobecná registratura, kart. 95, inv. č. 738.
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o přesvědčivost teze „Pryč z římského ovčince“ se však list dostal až k prvoplánovému populismu.61
Oproti tomu redakce německé Deutsche Wacht byla před samotným
sčítáním mnohem věcnější a soustředila se spíše na zdůraznění práv, které
mělo německojazyčné obyvatelstvo při sčítání lidu. Zatímco pro Moravský
sever nebyly převratné výsledky prvního československého sčítání lidu
překvapivě žádným větším tématem,62 německý tisk chápal výraznou
ztrátu německé národnosti v prostoru národnostně smíšeného Zábřežska
jako porážku a věnoval jí nemalou pozornost.63 Stejně jako české noviny
v předlitavském období, německé noviny nyní přinášely řadu konkrétních
příběhů, ve kterých hlavní roli hráli nečestní sčítací komisaři, intrikující
úředníci, případně agitující zaměstnavatelé. Poměr národností zjištěný
při sčítání lidu tedy nebyl interpretován jako zasloužený či objektivní.
Naopak byl chápán jako výsledek útlaku německého obyvatelstva s cílem
početně stlačit německou populaci pod 20 %, což by přineslo ztrátu statusu
jazykové menšiny. V případě samotného Zábřeha psala Deutsche Wacht
o „čištění“ města od německých úředníků, o záměrném připojení do té
doby samostatné, národnostně české obce Krumpachu s 1 500 obyvateli
k Zábřehu, o jmenování sčítacích komisařů pouze české národnosti, stejně
jako o přesunech studentů a o různých „náhodných“ návštěvách, které měly
navýšit počet přítomného českého obyvatelstva.64
Výsledky prvního poválečného sčítání lidu nebyly pro představitele
německojazyčného obyvatelstva v Zábřehu nijak pozitivní. Zatímco v roce
1910 žilo v tomto městě podle sčítaní 31 % českého a 67,9 % německého
obyvatelstva, při prvním československém sčítání lidu se poměr obou národností zcela obrátil (67,5 % českého a 30,6 % německého obyvatelstva).
Oproti tomu v celém politickém okrese k tak silnému obratu nedošlo, za což
mohly stabilní pozice Němců na Mohelnicku a Štítecku (k roku 1910 žilo
v politickém okrese Zábřeh 47,4 % českého a 46,7 % německého obyvatelstva, v roce 1921 pak 49 % českého a 39,4 % německého obyvatelstva).65
Druhé sčítání lidu za dobu existence první Československé republiky
se konalo 1. prosince 1930 a bylo o poznání klidnější. Český tisk, na Zábřežsku reprezentovaný Moravským severem, se před sčítáním omezil pouze
na několik výzev adresovaných obyvatelům smíšených obcí, a sice k národnímu uvědomění a ke kritickému postoji v otázce deklarace náboženského
vyznání. Těsně po sčítání uveřejnil Moravský sever pouze jednu pochvalnou
61
Moravský sever 21, 20. 1. 1921, č. 6; 4. 2. 1921, č. 8.
62
Oslava triumfu češství ve sčítání lidu byla pouze okrajově zakomponována do antiklerikálního výlevu nazvaného Po první porážce. Moravský sever 21, 4. 3. 1921, č. 12.
63
Deutsche Wacht 21, 18. 2. 1921, č. 7; 25. 2. 1921, č. 8; 4. 3. 1921, č. 9; 11. 3. 1921,
č. 10; 18. 3. 1921, č. 11; 1. 4. 1921, č. 13; 22. 4. 1921, č. 16; 3. 6. 1921, č. 22.
64
Die Volkszählung. Deutsche Wacht 21, 25. 2. 1921, č. 8.
65
B a r t o š , J. – S c h u l z , J. – T r a p l , M.: Historický místopis Moravy
a Slezska v letech 1848–1960 IV, s. 127–128.
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zprávu, ve které konstatoval bezvadný průběh sčítání a pro českou stranu
potěšitelné posílení národních pozic s tím, že „český živel proniká jako
lučavka živel německý i v údolí a stráních Moravy, Desné a jejich přítoků“.66
Naopak německá Deutsche Wacht se pokusila o povzbuzení německého
obyvatelstva, a proto bylo téma sčítání lidu pro toto periodikum poměrně
důležité. Na úvodních stranách opakovaně upozorňovala na důležitost
sčítání i na pravidla, na základě kterých se určuje národnost. Vedle „osvětových“ příspěvků se však německý tisk i němečtí představitelé ohradili
stejně jako před necelými deseti lety proti národnostnímu složení sčítacích
komisařů a revizorů.67 Na tuto stížnost německé strany reagoval Okresní
úřad v Zábřehu svým dopisem Zemskému úřadu v Brně ze dne 12. prosince 1930, ve kterém tuto situaci de facto potvrdil. Okresní úřad uvedl,
že při výběru komisařů i revizorů byl veden snahou uhájit ve zdejším národnostně smíšeném prostoru české menšiny, a proto do funkce sčítacích
komisařů a revizorů navrhl v první řadě aktivní státní zaměstnance. Jedním
z hlavních cílů mělo být zabránění součinnosti sčítacích komisařů německé
národnosti. Díky tomu se také mohlo stát, že v některých obcích se silnou
německou menšinou (respektive většinou) byli jmenováni čeští sčítací
komisaři. Na druhé straně okresní úřad potvrdil, že v takových případech
se německé obyvatelstvo mohlo domoci jmenování německého revizora.68
Lze však konstatovat, že sčítání lidu v roce 1930 proběhlo na Zábřežsku poměrně poklidně, neboť dochovaný aktový materiál o žádných
významnějších stížnostech nehovoří. Hermann Brass, v té době poslední
žijící příslušník druhé generace podnikatelské rodiny, tentokráte do národnostních otázek spojených se sčítáním lidu podle všeho již nepromluvil.
V průběhu třicátých let 20. století tento houževnatý podnikatel a národnostní agitátor dosáhl věku, v kterém byl na jedné straně oslavován jako
spoluzakladatel německého národního hnutí na severní Moravě, na straně
druhé musel své aktivity postupně utlumovat. Přesto byl až do své smrti
v roce 1938 obdivuhodně aktivní. Ve třicátých letech nadále působil jako
člen městského zastupitelstva, na což si opakovaně stěžovala Národní jednota pro východní Moravu. V roce 1935 se pak na krátkou dobu stal jedním ze
zástupců vůdce sjednoceného celostátního Svazu Němců, přičemž fakticky
až do své smrti setrval ve vedení severomoravské župy tohoto svazu.69
V odkazu Hermanna Brasse pokračovali vedle jeho syna Gustava
(1887–1959) především synovci Richard (1877–1966), který působil v letech 1938–1945 jako starosta Zábřeha, a Kurt (1880–1964), který od roku
1935 zastával senátorský post za Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeut66
Moravský sever 30, 21. 11. 1930, č. 51; 28. 11. 1930, č. 52; 31, 9. 1. 1931, č. 5.
67
Die Volkszählung in unserem Bezirke. Deutsche Wacht 30, 12. 12. 1930, č. 50.
68
SOkA Šumperk, Okresní úřad Zábřeh, všeobecná registratura, kart. 95, inv. č. 738.
69
D o h n a l , Miloň – F i l i p , Zdeněk – S p u r n ý , František: Pátá kolona
na severní Moravě. Ostrava 1969.
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sche Partei).70 Druhý život Hermanna Brasse byl pak mnohem více než
s podnikatelskými aktivitami svázán s jeho činností politickou a národní,
kterou se tolik proslavil. Dodnes je uváděn jako příklad nevšedního národního aktivisty a zapáleného bojovníka za německou državu na severní
Moravě. Tato studie ukázala, že právě ekonomická moc mu umožňovala
bezprostředně ovlivňovat nejen prostor své továrny a osudy svých dělníků,
ale také veřejný prostor daleko přesahující město, ve kterém působil. Další
výzkum propojení ekonomické moci s národní myšlenkou by v případě
podnikatelské rodiny Brassů mohl přispět k bližšímu osvětlení existence
hospodářského nacionalismu a jeho projevů.
Závěr
Snahy podnikatelů o ovlivňování života dělníků úzce souvisejí s vlastním vztahem podnikatele k dělnictvu. Emancipující se měšťanské podnikatelstvo přebíralo a poměrně dlouho udržovalo vůči dělnictvu mocenský
princip „pána v domě“ („Herr im Haus“) jako výsledek recepce tradičního
autoritativního postoje, v jehož intencích vlastnictví skýtá právo sociální
kontroly.71 Toto stanovisko je v případě sledované postavy Hermanna Brasse
zcela příznačné, neboť máme autentické zprávy nejen o jeho každodenním
osobním působení v továrně, kde dohlížel na hladký chod výroby, ale také
o osobní kontrole a snaze usměrňovat jednání vlastních dělníků. Postoj
„pána v domě“ pak přirozeně vyústil v přesvědčení, že chlebodárce má
právo určovat obcovací řeč osob u něho pracujících včetně jejich rodinných příslušníků, což byl postoj zcela obvyklý mezi zaměstnavateli této
doby. V této snaze tedy Hermann Brass nijak zvlášť nevybočoval, zvláště
vezmeme-li do úvahy množství stížností uváděných v tisku na obdobné
chování dalších továrníků.
Ani charakter nátlakových akcí nebyl v případě Hermanna Brasse
neobvyklý. Šlo především o agitaci (jak přímou, tak prostřednictvím úředníků a vybraných zaměstnanců), distribuci tiskovin, o snahu kontrolovat
zápisy ve sčítacích arších i o obligátní pohrůžky propuštění z práce, které
byly podle všeho minimálně v jednom případě také realizovány. Vedle
toho se ale setkáváme i s poněkud méně obvyklou snahou ovlivnit proces
reklamačního řízení. Zcela nezvyklé však patrně byly intenzita a rozsah
Brassovy činnosti, o čemž svědčí, že se jeho aktivity dostaly jak do hledáčku
státní správy (tj. okresního hejtmanství a moravského místodržitelství), tak
na jednání říšské rady.
70
Große Bayerische Biographische Enzyklopädie I. (A–G). München 2005, s. 217.
71
B r u n n e r , Otto – C o n z e , Werner – K o s e l l e c k , Reinhart (edd.):
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland
III. Stuttgart 1995, heslo „Herrschaft“.
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Brassovi ideoví soupeři o jeho činnosti poměrně barvitě informovali v periodickém tisku, primárně v místním Moravském severu. Můžeme
konstatovat, že nacionálněaktivistické zpravodajství týkající se nepravostí
při sčítání lidu mělo bezesporu reálný základ. V případě Brasse dokonce
ani příliš nepřehánělo, jelikož uváděné informace se i optikou následných
šetření ukazují ve většině jako relevantní nebo alespoň pravděpodobné.
Obecným problémem nacionálněaktivistického tisku byl však fakt, že rozeznával obvykle jen agresory a oběti a o těch lhostejných či nejednoznačně
zařaditelných mlčel.
Analýza postupu řešení národnostní problematiky na Zábřežsku při
sčítání lidu v letech 1900 a 1910 ukazuje názorně hned několik obecně
platných závěrů. Hlavním problémem byla skutečnost, že až do roku 1910
neexistovala jednoznačná definice toho, co to je obcovací řeč. Čeští představitelé interpretovali tento pojem obvykle jako jazyk, kterým daná osoba
mluví nejraději (tj. v rodině), němečtí představitelé především jako jazyk,
který osoba užívá v zaměstnání. Příklad sčítání lidu na Zábřežsku v letech
1900 a 1910 také potvrdil výrazný vliv, který v oblasti sčítání lidu sehrávala
obecní samospráva. Z dosavadního studia problematiky národnostních
střetů spojených se sčítáním lidu vyplývá poměrně pozoruhodný poznatek
týkající se vysoké míry nestrannosti předlitavských státních orgánů. Přinejmenším realizovaný archivní výzkum dokládá, že jak okresní hejtmanství,
tak místodržitelství a ministerstvo vnitra se snažila být nezaujatými arbitry, kteří se pokoušeli o maximálně objektivní prošetřování, posuzování
a rozřešení jednotlivých kauz. Informace, byť jen novinové, o problémech
spojených se sčítáním státní správa pečlivě sledovala, ověřovala a snažila
se o nápravu. Systém reklamačního řízení měl přitom zajistit, že námitky
těch, kteří je vznesou, budou řádně prozkoumány a přijaty. Komplikací při
vyšetřování různých typů nátlaku a nesprávnosti při zapisování obcovací
řeči však bylo dokazování skutků, na které různí národní agitátoři upozorňovali. Ti, kterých se popisované problémy týkaly, zpravidla nebyli sdílní
a při úředním výslechu nátlak na svou osobu či rodinu z důvodu svého
závislého postavení až na výjimky nepřiznávali.
Situace se po vzniku Československa výrazně změnila. O žádné přímé Brassově agitaci mezi dělníky v souvislosti se sčítáním lidu již žádné
informace nemáme, přesto však při prvním československém sčítání lidu
v roce 1921 Hermann Brass nezahálel. Jako většina tehdejších německých
aktivistů reklamoval u státních orgánů především způsob sčítání lidu v některých převážně německojazyčných obcích a národnostní složení sčítacích
komisařů. Vedle toho se ale podílel i na přípravě soukromého sčítání lidu
v zábřežském okrese, což byl z pohledu státní správy obzvlášť nebezpečný jev. V českém tisku však už nebyla jeho činnost nijak viditelná. Druhé
meziválečné sčítání lidu se již obešlo bez Brassovy faktické činnosti, což
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může souviset jak s jeho vyšším věkem, tak především s celkově klidnější
atmosférou při sčítání.
Der Unternehmer als nationaler Agitator
Hermann Brass und seine Aktivitäten während der Volkszählung
im Bezirk Hohenstadt (Zábřeh)
Die vorliegende Studie stellt einen Beitrag zur Erforschung der Problematik der
ethnisch-nationalen Konflikte während der Volkszählungen in den böhmischen Ländern
im Zeitraum 1880–1930 dar. Seit dem Jahre 1880 begann im cisleithanischen Teil der
Monarchie bei Volkszählungen die Umgangssprache eine maßgebliche Rolle zu spielen. Die
Feststellung der sprachlichen Strukturen der Bevölkerung sollte dem Staat für praktische
Zwecke dienen, und zwar vornehmlich für die Lösung des Problems des Zusammenlebens
der unterschiedlichen Nationalitäten innerhalb der Vielvölkermonarchie. Wenngleich die
staatliche Bürokratie von Beginn an peinlich genau auf eine Unterscheidung zwischen Nationalität und Umgangssprache achtete, wurde spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
die Feststellung der Umgangssprache faktisch als Referendum hinsichtlich der Nationalität
angesehen, was sämtliche nationalen Bewegungen auch so interpretierten. Die Ermittlung
der Umgangssprache und die Interpretation ihrer Ergebnisse wurden somit zu einem der
Eckpunkte des ethnisch-nationalen Konflikts.
Eine besondere Rolle im Bild der Volkszählungen im Untersuchungszeitraum spielten
die Arbeitgeber. Gerade in nationaler Hinsicht aktive Fabrikanten wurden wiederholt der
in Richtung einer Beeinflussung der Ergebnisse der Volkszählung gehenden Agitation beschuldigt. Am Beispiel der Tätigkeit des bekannten nordmährischen Unternehmers Hermann
Brass versucht der Autor die allgemeineren Probleme aufzuzeigen, die mit der Situation in
einem einzigen Augenblick zusammenhängen, als es während der Volkszählung zu einem
statistischen Kräftemessen kam und der nationale Aktivismus in diesem Moment seinen
Höhepunkt fand. Der Autor analysiert, ausgehend vom Verhältnis zwischen Unternehmer
und Arbeiter, die Typen entsprechender Unterdrückungsaktivitäten, die Frage der Glaubwürdigkeit periodisch erscheinender Presseerzeugnisse, die Nachrichten über den Verlauf der
Volkszählung sowie die Unterdrückungsversuche, aber auch die Reaktionen der Staatsmacht
auf Nachrichten über die Beeinflussung der Ergebnisse der Volkszählung und Versuche
hinsichtlich eines Abschlusses einer Korrektur.
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Karel Konečný – Vilém Fránek
Český svaz pro spolupráci s Němci –
Moravská zemská skupina v Brně
(1940–1942)
Osudy některých jejích čelných představitelů

Czech Union for Collaboration with the Germans – Moravian Land Group in Brno
(1940–1942)
The Fate of Several of Its Leading Representatives
The study describes and analyzes the activities of the Moravian Land Group of the
Czech Union for Collaboration with the Germans in Brno, which existed in 1940–1942.
The committee of MLG led by Karel Belcredi and Pavel Krippner in reality used this
organization for anti-German illegal activities. Many members of this group lost their
lives or were imprisoned in concentration camps. After the war the members of the
Moravian Land Group faced punishment from the retribution tribunals but were able
to successfully defend themselves. After February 1948 some members of the group
left the country while others were persecuted in Czechoslovakia.
Key words: collaboration, resistance, retribution, Moravia, Belcredi

Po více než dvaceti letech vynucené „normalizační“ přestávky se
fenoménem české radikální pravice, fašismu, proněmeckého aktivismu
a tzv. kolaborace v období Protektorátu mohli čeští (a případně i někteří
zahraniční) historikové opět systematicky zabývat od první poloviny devadesátých let minulého století. Z historiků starší generace na své původní
výzkumy a publikované práce z druhé poloviny šedesátých let navázali
především Tomáš Pasák a Jan Tesař. První z nich bohužel předčasně zemřel
již v roce 1995, nicméně dokázal ještě dokončit nové stěžejní práce, z nichž
některé vyšly až posmrtně.1 Až v roce 2005 se dočkal knižního vydání
soubor starších textů Jana Tesaře z šedesátých let, původně publikovaných
v různých časopisech. K diskusi o vyrovnávání se české společnosti s tzv.
mnichovským komplexem v období Protektorátu pak zásadním způsobem
přispěla nová, spíše úvahově než empiricky pojatá monografie Jana Tesaře
1
P a s á k , Tomáš: JUDr. Emil Hácha (1938–1945). Praha 1997; t ý ž : Český fašismus
(1922–1945) a kolaborace (1939–1945). Ed. J. Pasáková. Praha 1999; t ý ž : Problémy české
kolaborace. In: Mayer, Françoise – Ducreux, Marie-Elisabeth (edd.): Dějiny a paměť – odboj
a kolaborace za druhé světové války. Praha 1995 (= Cahiers du CEFRES, No 6), s. 25–34.

Časopis Matice moravské 135/2016
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z roku 2000, doplněná, rozšířená a publikovaná pod mírně modifikovaným
názvem v roce 2014.2
Vedle stěžejních a v mnoha ohledech zakladatelských prací výše
zmíněných historiků byly od poloviny devadesátých let až dodnes o této
problematice, jakož i o souvztažných otázkách poválečné retribuce,3 napsány a publikovány řádově desítky monografií a dílčích studií, včetně
mnoha kvalifikačních prací různého stupně, jejichž autory jsou studenti
a doktorandi na katedrách a ústavech vysokých škol.4 Obzvlášť velké pozornosti se s ohledem na kolaboraci začala u historiků těšit zvláštní „cílová“
skupina aktivistických novinářů, z nichž mnozí se dočkali vlastní biografické
studie.5 Pavel Večeřa ve své podnětné práci věnované primárně kolaboraci
českých žurnalistů současně definoval kolaborační jednání a vymezil jeho
hierarchii.6 Ve vztahu k různým aspektům a projevům české kolaborace
nepochybně stojí za zmínku také sborník z vědecké konference konané
v Českých Budějovicích roku 2006.7 Kolaboraci jako pojem a současně jako
reálný historický fenomén v jeho konkrétních projevech patrně nejhlouběji analyzuje Stanislav Kokoška, který upozorňuje na původně neutrální
význam tohoto pojmu spojený s vichystickým režimem ve Francii. Jádro
jeho vynikající studie nicméně spočívá především ve zkoumání otázky, jak
byly podstata a různé projevy kolaborace vnímány společností a státními
orgány v poválečném Československu.8
Cílem této studie však není ani kvantitativní, ani hodnotící bilance
dosavadní historiografické produkce. Autoři si naopak stanovili úkol zacelit
možná jedno z mála zbývajících bílých míst, která se na pomyslné mapě,
respektive na seznamu aktivistických/kolaborantských stran, organizací,
institucí a osobností ještě vyskytují. U Českého svazu pro spolupráci
s Němci jde navíc o unikátní případ, kdy dvě zemské větve jedné a téže
organizace, vystupující pod formálně identickým názvem, sledovaly své
2
T e s a ř , Jan: Traktát o „záchraně národa“. Texty z let 1967–1969 o začátku německé
okupace. Brno 2006; t ý ž : Mnichovský komplex. Praha 2000; t ý ž : Mnichovský komplex:
jeho příčiny a důsledky. Praha 2014.
3
B o r á k , Mečislav: Spravedlnost podle dekretu. Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný
lidový soud v Ostravě (1945–1948). Ostrava 1998.
4
Z posledních studentských kvalifikačních prací viz např. K ů r k o v á , Vendula:
Novinář A. J. Kožíšek před Národním soudem. Diplomová práce na FSS MU. Brno 2011.
5
Č e l o v s k ý , Bořivoj: Strážce nové Evropy. Prapodivná kariéra novináře Emanuela
Vajtauera. Šenov u Ostravy 2002.
6
V e č e ř a , Pavel: Ošemetné Scylly a zrádné Charybdy protektorátních novinářů. K projevům pasivní rezistence a kolaborace na stránkách českých tištěných médií za německé okupace
(1939–1945). Mediální studia 2, 2007, s. 252–271.
7
P e t r á š , Jiří (ed.): Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace! Sborník příspěvků z vědecké
konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 5. května 2006. České Budějovice 2007.
8
K o k o š k a , Stanislav: Resistance, Collaboration, Adaptation… Some Notes on the Research of the Czech Society in the Protectorate. Czech Journal of Contemporary History 1, 2013,
s. 54–76. V původní české verzi K o k o š k a , Stanislav: Odboj, kolaborace, přizpůsobení…
Několik poznámek k výzkumu české protektorátní společnosti. Soudobé dějiny 17, 2010, s. 9–30.
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vlastní záměry, které si diametrálně protiřečily. Navzdory dnes již značné
kvantitě publikačních výstupů je skutečností, že Český svaz pro spolupráci
s Němci (ČSSN) v nich vystupuje jen sporadicky, a to jednak vzhledem
ke své relativně krátkodobé existenci (1939–1942), jednak kvůli k poměrně nevýrazné stopě, kterou v historii tohoto období zanechal, a někdy je
dokonce úplně opomíjen. Například historik Milan Nakonečný v kapitole
o českém fašismu v období Protektorátu v jinak velice obsáhlé monografii
na dané téma zmiňuje ČSSN pouze jednou, a to v souvislosti s osobou
generála Radoly Gajdy, který do něj odmítl vstoupit.9 Spíše sporadicky
se ve svých monografiích z devadesátých let minulého století zmiňovali
o ČSSN také již dříve zmíněný Tomáš Pasák a Detlef Brandes, což nepřímo
evokuje jejich mínění, že tato organizace de facto neměla žádný význam. Ani
Ivo Pejčoch, který v nedávno publikované monografii o fašismu v českých
zemích v období let 1922–1944 podal téměř vyčerpávající výčet všech fašistických a nacionálněsocialistických stran a hnutí včetně jejich podrobné
charakteristiky, ČSSN do svého výčtu nezařadil.10 Několikrát sice ČSSN
zmiňuje, avšak pouze v souvislosti s činností předsedy Českého svazu
válečníků (ČSV) generála Otto Bláhy, který v době zakládání ČSV v létě
1940 současně náležel k nejužšímu vedení ČSSN. Podobně minimalisticky,
totiž ve spojitosti se jmenováním Jana rytíře Fouska do čela Národního souručenství, se ke ČSSN postavil také Pavel Maršálek.11 K bližšímu osvětlení
historie ČSSN, ve které sehrál významnou roli také Karel hrabě Belcredi,
bohužel nepřispívá ani nedávno vydaná reprezentativní monografie Ludvíka
Belcrediho o historii jeho rodu.12
Tato studie se tedy zaměřuje především na Moravskou zemskou
skupinu ČSSN v Brně (MZS), která byla rozhodnutím státního prezidenta
Emila Háchy formálně ustavena v květnu 1940, kdy byl ČSSN po přibližně
desetiměsíční existenci zásadně reorganizován. Veškeré dílčí a spíše vzácné
zmínky, jež v dosavadní historiografické produkci o MZS vůbec existují,
jsou zpravidla omezeny na prostá konstatování, že vznik MZS pouze
vyplýval z výše uvedené reorganizace, přičemž hlavní dění se před reorganizací i po ní stejně odehrávalo na úrovni ústředního vedení, případně
v prostředí České zemské skupiny ČSSN v Praze.13 Tato konstatování jsou
sice do jisté míry opodstatněná, nicméně i přesto se domníváme, že si MZS
zaslouží pokus o hlubší a detailnější prozkoumání, a to nejen proto, že se
9
N a k o n e č n ý , Milan: Český fašismus. Praha 2006, s. 264.
10
P e j č o c h , Ivo: Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany
a hnutí v Čechách a na Moravě 1922 –1945. Praha 2011.
11
M a r š á l e k , Pavel: Pod ochranou hákového kříže. Praha 2012, s. 155.
12
B e l c r e d i , Ludvík: 1000 let rodu Belcredi / 1000 Jahres des Hauses Belcredi.
1010–2010. Brno 2010.
13
Takový názor vyslovil i olomoucký historik Josef Bartoš v příslušném svazku Vlastivědy
moravské. Viz B a r t o š , Josef – T r a p l , Miloš: Dějiny Moravy IV. Svobodný stát
a okupace. Brno 2004, s. 210.
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o ní zachoval poměrně obsáhlý archivní materiál ve fondech hned několika
státních a specializovaných archivů.14
Písemné prameny, o něž se tato studie opírá, je možné rozdělit především z hlediska doby jejich vzniku. V první časové vrstvě let 1939–1942 se
k činnosti MZS dochovala poměrně obsáhlá úřední korespondence, která
probíhala mezi Kanceláří státního prezidenta a sekretariáty Českého svazu
pro spolupráci s Němci v Praze a (od roku 1940) také v Brně. Obsahem
korespondence jsou nejčastěji úřední záznamy a protokoly o audiencích,
případně stručné zprávy o jednáních moravských funkcionářů ČSSN
s úředníky hradní kanceláře. Přiloženy k nim jsou často strohé, faktograficky
koncipované zprávy o pořádaných akcích, výkazy různých výdajů na činnost, pozvánky, statistické výkazy, členské seznamy a oběžníky a rovněž
záznamy jednání o konečné likvidaci ČSSN v letech 1942–1943. V těchto
dokumentech existoval jen minimální prostor pro jakákoli mimoúřední
sdělení či osobní stanoviska.
V druhém, neméně obsáhlém okruhu pramenů, který postupně vznikal
v letech 1945–1949, se nacházejí především dokumenty, jež byly součástí
úřední agendy poválečných bezpečnostních složek. Ty měly za úkol připravovat podklady pro příslušné retribuční orgány, tj. pro veřejné žalobce,
soudy (příslušné mimořádné lidové soudy a Národní soud), případně podle
tzv. malého retribučního dekretu i pro národní výbory. Bezpečnostní složky
a soudy si v rámci svých pravomocí samy opatřily a předávaly původní
materiály ČSSN z let 1939–1942, takže prameny z obou časových vrstev
se ve fondech několika archivů ve velké míře překrývají. Všechny orgány,
do jejichž okruhu působnosti retribuční záležitosti spadaly, odvozovaly
14
Národní archiv (= NA), Český svaz pro spolupráci s Němci (= ČSSN), inv. č. 738, sign.
2/1, 5/1, 6/1, 11/1; NA, Národní soud, kart. 95, inv. č. 50, sign. TNS 3/47; NA, Ministerstvo
vnitra – prezidium, Praha (= PMV-AMV 225), kart. 1258, sign. 225-1258-13; NA, Zemský
úřad Praha – prezidium (= PZÚ-AMV 207), kart. 605, sign. 207-605-31; Moravský zemský
archiv (= MZA) v Brně, C 12 Krajský soud trestní v Brně, kart. 2686, sign. Tk XXI, spis. zn.
6674/46; Archiv bezpečnostních složek (= ABS), Vyšetřovací spisy, arch. č. V-1698 MV,
vyšetřovací spisy Hugo Strachvic a spol.; arch. č. V-4368 MV, ilegální skupina řádu sv. Lazara; ABS, Ústředna Státní bezpečnosti Praha, sign. 305-96-1, osobní – poznatky na osoby
s různou trestnou činností; ABS, Zemský odbor bezpečnosti II Praha, sign. 315-51-3, ČSSN;
sign. 315-247-4, Zprávy o činnosti Národního souručenství z let 1940–1941; sign. 315-50-65,
Belcredi Karel; ABS, Zvláštní vyšetřovací spisy, arch. č. ZV-41 MV, Antonín Langmajer;
Archiv Kanceláře prezidenta republiky (= AKPR), Kancelář prezidenta republiky (= KPR),
kart. 172, inv. č. 1184, Belcredi; kart. 177, inv. č. 1202, Český svaz pro spolupráci s Němci –
Belcredi; kart. 177, inv. č. 1202, sign. 2493/43, Český svaz pro spolupráci s Němci – financování; inv. č. 1281/F, sign. A 2634/45, Národní souručenství – Belcredi; inv. č. 1593/C,
sign. D 10462/47, Jednota duchovenstva olomoucké arcidiecéze – H. Strachwitz, Protokol T;
sign. T96/39, Český svaz pro spolupráci s Němci; Archiv Pražského hradu (= APH), Stavební
věci Pražského hradu Kancelář prezidenta republiky, kart. 11, inv. č. 343, sign. P 2262/42,
H. Strachwitz ve Zdounkách; Státní okresní archiv (= SOkA) Znojmo, Z/MA Adolf Merten,
kart. 1–2; SOkA Znojmo, A-2 KSČ Okresní výbor Znojmo, kart. 300, inv. č. 25, Disciplinární
případy 1948–1959, A. Merten, 66s; Státní oblastní archiv (= SOA) v Praze, kart. 9, sign.
TNS 1/46.
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svou činnost od poválečných legislativních norem, podle nichž byly povinny vést svá šetření objektivně a nestranně. Bezpečnostní a zpravodajské
složky, tj. Zemský odbor bezpečnosti II a Státní bezpečnost, které hrály
v soukolí retribučních procesů významnou roli, nicméně v první řadě
sledovaly mocenské zájmy Komunistické strany Československa (KSČ).
Ta navíc po celou dobu trvání tzv. třetí republiky ovládala klíčový rezort
ministerstva vnitra. V případě vyšetřování představitelů MZS u nich lze
sledovat tendenci manipulovat s výsledky vyšetřování a zneužívat je proti
politickým protivníkům.15 Na rozdíl od okruhu pramenů vzniklých v letech
1939–1942 se v rámci pramenů z poválečné doby vyskytují velmi důležité výpovědi a svědectví několika předních funkcionářů MZS. K těmto
subjektivním dokumentům je samozřejmě nutno přistupovat s kritickým
odstupem, neboť každý z vyšetřovaných funkcionářů se snažil svou angažovanost z let 1939–1942 bagatelizovat, a odvrátit tak hrozící obvinění
a případně i odsouzení za kolaboraci.
Historik Detlef Brandes, který se na období Protektorátu dlouhodobě
zaměřuje, uvádí, že přípravný výbor ČSSN založil v srpnu 1939 státní prezident Emil Hácha, a to patrně na přání či na nátlak předních exponentů
českého fašismu.16 Ti zřejmě nebyli srozuměni s tím, jak obratně dokázali
státní prezident a jeho kancelář v součinnosti s řadou předních osobností
reprezentujících české prvorepublikové demokratické strany využít potenciál Národního souručenství tak, aby sloužilo jako celonárodní obranná
platforma proti germanizačním záměrům německé okupační moci a současně chránilo české zájmy proti agresivním výbojům ze strany domácí české
radikální pravice. ČSSN, jehož formální založení se datuje k 1. srpnu 1939,
měl podle svých stanov „pracovati v mezích a intencích stanovených ve výnosu
vůdce a kancléře říše Německé ze dne 16. 3. 1939 k vytvoření přátelských vztahů
mezi Čechy a Němci; položiti pevné základy k vytvoření důvěryhodných, otevřených, četných poctivých styků mezi oběma národy, jimiž by rozvoj a svébytnost
českého národa ve všech směrech do budoucnosti byl podepřen a zabezpečen tak,
aby zájmy a prospěch Protektorátu Čechy a Morava, ale i zájem a prospěch říše
byly uvedeny v soulad“.17 Domníváme se, že citovaný výňatek ze stanov je
dostatečným důkazem toho, že zakladatelé ČSSN neskrývali svůj záměr
„spolupracovat“, tj. kolaborovat s Němci, což je ostatně vyjádřeno již názvu
organizace. Tyto nesporné formulace v kombinaci s dalšími formálními
znaky či symboly, jako byla například podoba razítka,18 povinnost členů
15
K značné problematičnosti pramenů, jejichž původcem byly bezpečnostní složky, viz
T o m e k , Prokop: Svazek StB jako historický pramen. Soudobé dějiny 12, 2005, s. 208–214.
16
B r a n d e s , Detlef: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace
a odboj 1939–1945. Praha 1999, s. 55.
17
NA, Národní soud, kart. 95, inv. č. 50, sign. TNS 3/47, složka J. Kliment / Český svaz
pro spolupráci s Němci aj., Stanovy ČSSN schválené výnosem MV č. j. 38.082/1939 ze dne
1. 9. 1939.
18
Stojí například za pozornost, jak se v detailu lišilo grafické provedení zkratky ČSSN
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prokazovat árijský původ apod., po válce usnadnily příslušným vyšetřovacím
orgánům rozhodnutí, aby byl ČSSN zařazen na listinu kolaborantských
organizaci a jeho čelní představitele začali být vyšetřováni.
Prezident disponoval pravomocí jmenovat celý výbor a to mu
usnadňovalo udržovat ČSSN hned od momentu jeho založení pod svým
dohledem. Osobně pověřil politického tajemníka prezidentské kanceláře
JUDr. Josefa Klimenta, aby se jeho jménem účastnil všech důležitých
jednání ČSSN a tlumočil jeho přání a názory. Josef Kliment byl vyslán
na ustavující schůzi přípravného výboru ČSSN, která se konala v malostranském sídle Spolku inženýrů a architektů (SIA) 30. srpna 1939. „Tlumočil
pozdrav státního presidenta a vyslovil přání, aby se Svazu podařilo získat nové
upřímné přátele v řadách představitelů německého národa.“19 Existenci ČSSN
v souvislosti s ustavující schůzí poprvé zaznamenal také český a v menší
míře i německý tisk.20
Do čela přípravného výboru ČSSN byl prezidentem překvapivě jmenován veřejnosti málo známý vysoký úředník státních drah ve výslužbě
JUDr. Ing. Vladislav Sýkora. Policejní prezident Rudolf Charvát později
v důvěrné zprávě prezidiu ministerstva vnitra uvedl, že dotyčný byl sice
„v roce 1937 zatčen pro podezření dle § 6 zák. ř. 50/1923 Sb. s tím, že byl
členem strany Akce národní obrody“, nicméně dodal, že „v ohledu mravní
a státoobčanské zachovalosti nebylo u něj zjištěno závad“.21 Policejní záznamy
o dřívějším členství v radikálních politických uskupeních se ovšem vyskytovaly také u několika dalších členů výboru. Například JUDr. Jan Václav
Keller, který se stal v roce 1939 prvním náměstkem starosty Československé
obce sokolské, „býval dříve členem říšské finanční komise bývalé NOF [Národní obce fašistické]“, zatímco obchodník JUDr. Ing. Zdeněk Zástěra byl
„před rokem 1930 členem bývalé NOF, ze které v roce 1931 vystoupil a přešel
do bývalé strany Národní ligy, z které odešel a vstoupil opětně do býv. nár.
demokratické strany. Bylo proti němu několikrát vedeno trestní řízení v Praze
a Plzni a Mladé Boleslavi, nebyl však dosud soudně trestán“. Pozoruhodnou
minulost měl také náchodský průmyslník Josef Bartoň-Dobenín, který
„byl v roce 1927 jmenován referentem pro národní hospodářství bývalé strany
na kulatém razítku ústředí v Praze od razítka MZS. Razítko pražského ústředí znázorňuje obě
prostřední „S“ v nacistické verzi, na brněnském razítku jsou obě „S“ uvedena standardně.
19
NA, PMV-AMV 225, kart. 1258, sign. 225-1258-13, Ustavující schůze Českého svazu
pro spolupráci s Němci – zpráva; důvěrný dopis policejního prezidenta adresovaný prezidiu
ministerstva vnitra z 1. 9. 1939.
20
Z českých listů věnovala v létě a na podzim 1939 ČSSN největší pozornost Národní
politika. Viz Český svaz pro spolupráci s Němci. Národní politika 57, 20. 8. 1939, č. 231, s. 4;
Ustavující schůze ČSSN. Národní politika 57, 31. 8. 1939, č. 242, s. 2. Většina dobových výstřižků z německého tisku, které k tématu shromažďovala Pražská novinová služba (Prager
Zeitungsdienst), se nachází ve složce J. Kliment / Český svaz pro spolupráci s Němci aj. (viz
výše).
21
NA, PZÚ-AMV 207, kart. 605, sign. 207-605-31, dopis policejního prezidenta R. Charváta prezidiu ministerstva vnitra (č. j. 14.569, pres.) z 30. 9. 1940.
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NOF. Měl též podporovati hnutí Vlajka“.22 Naproti tomu přítomnost takových
osobností, jako byli dirigent České filharmonie Václav Talich, pražský
primátor JUDr. Otakar Klapka, kanovník Mons. Otto Lev Stanovský nebo
historikové prof. Josef Šusta a doc. Josef Matoušek, měla být pro českou
veřejnost dostatečnou zárukou, že nově vznikající ČSSN nebude pro budoucnost národa ohrožujícím nebo národním zájmům škodícím prvkem.
Jelikož do třicetičlenného výboru ČSSN jmenoval z převážné většiny
národně spolehlivé a loajální osobnosti, nelze prezidentu Emilu Háchovi
upřít snahu předem oslabit snahy nejagilnějších českých proněmeckých
aktivistů zapojit nově vzniklý ČSSN do jejich záměru napomáhat k převýchově českého národa a k rychlejšímu osvojení „říšské myšlenky“. Někteří
členové přípravného výboru, kteří se v zakladatelském období ČSSN v létě
a na podzim 1939 projevovali vůči Německu spíše zdrženlivě, se s rostoucími úspěchy německých zbraní na všech evropských frontách postupně
názorově posunovali až k záměrné, programové kolaboraci, což prezidenta
a jeho nejbližší spolupracovníky v prezidentské kanceláři silně znepokojovalo. Markantně se tyto tendence projevovaly například u generála četnictva
Otto Bláhy, který se od retardační strategie prezidenta stále více odkláněl.
Pouze pět osob z třicetičlenného výboru nepocházelo z Prahy, přičemž
z moravské části Protektorátu v něm byl pouze kapitán ve výslužbě Karel
Urban, toho času vykonávající funkci předsedy Národního souručenství
v Jihlavě. Těsné personální propojení ČSSN s Národním souručenstvím
odpovídalo záměru prezidenta, aby ČSSN prozatím pouze formálně organizoval jakousi náhradní garnituru osob pro případ náhlé, okupačním
režimem vynucené likvidace Národního souručenství. Takový scénář, kdy
ČSSN musel suplovat činnost Národního souručenství, se zanedlouho
uplatnil v Praze a v Olomouci, neboť organizace Národního souručenství
v obou městech byly kvůli zapojení svých členů do odboje zdecimovány
raziemi gestapa. ČSSN byl od počátku závislý na Národním souručenství
také finančně, neboť jeho ústřední kancelář v malostranském paláci SIA
od Národního souručenství dostávala pravidelnou dotaci.23
Bilance činnosti ČSSN na podzim a v zimě prvního roku jeho existence byla poměrně skromná.24 Za první konkrétní akci lze považovat
až zahájení přednáškového cyklu v polovině listopadu 1939. Podstatný
výtah z úvodní přednášky předsedy Vladislava Sýkory O povaze českého
člověka přinesly i některé listy Národního souručenství. Redaktor Moravské
orlice Antonín Jaromil Kožíšek velmi ocenil, že předseda ČSSN na závěr
své řeči vyzdvihl „úsilí Vůdce o vybudování nové Evropy s tím, že pro český
22
Tamtéž.
23
Palác Spolku inženýrů a architektů v Jánské ulici na Malé Straně rovněž hojně využívala
Gajdova NOF, příležitostně se zde konaly akce také jiných krajně pravicových skupin.
24
NA, Národní soud, kart. 95, inv. č. 50, sign. TNS 3/47, dopis T. Krejčího adresovaný
J. Klimentovi z 13. 3. 1940, obsahující bilanci činnosti ČSSN za prvních šest měsíců.
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národ je velmi žádoucí spolupráce s velkým národem německým, jehož úlohy
jsou nedozírné“.25 Následné přednášky ani jiné plánované kulturní akce,
jako promítání německých propagandistických filmů, semináře o německé
literatuře, společné česko-německé dětské besídky, případně sbírky na podporu německých válečných invalidů, se již nekonaly. Hlavním důvodem
dočasného umrtvení činnosti ČSSN byly dramatické události, k nimž
došlo v Praze následkem demonstrací 28. října 1939. Shodou okolností se
doc. Josef Matoušek, který byl rovněž členem přípravného výboru ČSSN,
ocitl na seznamu popravených studentů, což byla pro prezidenta Háchu
velmi těžká morální rána. Tato traumatizující událost poskytla všem členům
přípravného výboru dostatečné varování, že nacistické represivní složky
nebudou ani u prominentních členů ČSSN v případě jejich zatčení brát
na tuto okolnost jakýkoli ohled. O tom se ostatně později přesvědčili další
členové přípravného výboru, například pražský primátor Otakar Klapka
nebo v Moravské zemské skupině František Wenzel, František Drobný,
Václav Jiříkovský, JUDr. Vladimír Dolanský a někteří další.
Náznaky obratu směrem k obnovení aktivit ČSSN bylo možno pozorovat až v prosinci 1939, kdy začal aktivistický tisk upozorňovat na zájem
o členství ze strany některých českých občanů Protektorátu, kteří byli zklamáni dosavadní pasivitou ČSSN a kteří marně žádali ústřední sekretariát
o vysvětlení jeho nečinnosti. Aktivizace těchto lidí, kteří do ČSSN vkládali
značné naděje, se prezident a většina členů vedení Národního souručenství
velmi obávali. Hradem řízená „hibernace“ ČSSN upřímně smýšlející aktivisty silně iritovala a ti žádali vysvětlení. Tisk proto během prosince 1939
rozšířil zprávu, že státní prezident vydal ústní příkaz, aby ČSSN usilovně
pokračoval v aktivní činnosti.26 Aktivnější roli v propagování ČSSN začal
hrát doposud málo známý proněmecký aktivistický list Česká práce, který
se z dřívější Národní republiky transformoval pod novým názvem v oficiální
orgán Českého svazu práce.27 Ze členů vedení nejvíce vadila dosavadní
pasivita ČSSN generálu četnictva Otto Bláhovi. Ten se na počátku roku
1940 rozhodl využít ČSSN jako organizační platformy pro aktivizaci
českých veteránů, kteří v době velké války bojovali v rakousko-uherské
armádě a kteří se v době první republiky cítili být společensky zneuznaní
a diskriminovaní. Generál veterány vyzval, aby se do ČSSN přihlásili, za což
jim slíbil udělení pamětní medaile. Od prosince 1939 se o existenci ČSSN
začal zajímat také list Vlajka jako orgán programově kolaborantských kruhů.
Názor redakce Vlajky na ČSSN byl ovšem od počátku krajně nedůvěřivý.28
25
O povaze českého člověka. Moravská orlice 77, 14. 11. 1939, č. 265, s. 2.
26
Kromě jiných listů také Moravská orlice. Viz Silný zájem veřejnosti o ČSSN. Moravská
orlice 77, 12. 12. 1939, č. 289, s. 3.
27
Češi a Němci, slovo k organizaci. Česká práce 18, 4. 12. 1939, č. 48, s. 1–2.
28
Spolek pro spolupráci, aby se neřeklo. Vlajka 9, 20. 12. 1939, č. 150, s. 1; Kdo se to sbližuje
s Němci. Sabotáž dobré vůle a zednářské prsty. Vlajka 9, 21. 12. 1939, č. 151, s. 1.

76

Č

E

S

K

Ý

S

V

A

Z

…

Vhodnou příležitostí k většímu rozvinutí aktivit ČSSN a k jeho
sebepropagaci se stalo první výročí vzniku Protektorátu v březnu 1940,
které si 350 členů pražské okrskové organizace připomenulo slavnostní
přednáškou Jana Mertla. Krátce nato vydali Vladislav Sýkora a Otto
Bláha veřejné provolání Všem členům (členkám) ČSSN!. Každý z nich byl
vyzván, aby do ČSSN přivedl nejméně pět nových členů, a mohla tak být
co nejdříve dobudována organizační síť v celém Protektorátu. K aktivnímu zapojení do činnosti ČSSN byli vyzváni vychovatelé české mládeže,
příslušníci tělovýchovných a sportovních korporací a rovněž ženy, které
se měly sdružovat v samostatném dámském odboru. Otto Bláha znovu
a ještě silněji apeloval na české veterány, „kteří byli dosud odstrkováni, aby
se jim dostalo práv, jež vojákům ze světové války byla všude jinde přiznána“.29
Dodejme, že překážkou členství byl židovský původ, případně podezření
z činnosti v „židozednářských“ spolcích a lóžích, na což se velmi bedlivě
zaměřovali především redaktoři České práce. Ta se koncem března 1940
k ČSSN opět halasně přihlásila a uveřejnila výtah z jeho stanov.30
Na vzrůstající aktivismus české krajní pravice v průběhu jarních měsíců
1940 měl nepochybně posilující vliv razantní nástup Německa do ofenzívy
v severní Evropě. Hrad v součinnosti s Národním souručenstvím rozhodně
nechtěl připustit, aby byl ČSSN, v němž se v uplynulých týdnech snažil
zviditelnit generál Bláha a k němuž se začala hlásit Česká práce, těmito
kruhy ovládnut a zapojen do celonárodní propagace „říšské myšlenky“.
Nejpozději v březnu 1940 se prezident Hácha rozhodl aktivně zakročit
s jasným úmyslem zabránit českým fašistům, aby v ČSSN získali převahu.
Prezident proto začal uvažovat o jeho reorganizaci, přičemž jednou ze
záminek k tomu bylo nicotné zastoupení Moravy v přípravném výboru.
V době vrcholících oslav prvního výročí vzniku Protektorátu prezident
vyzval vedení Národního souručenství, aby reorganizaci ČSSN projednalo na půdě své komise pro styk s Němci. Přímo pověřil jednoho z členů
této komise, Huga hraběte Strachwitze, moravského statkáře ze Zdounek
u Kroměříže, aby v tomto směru zahájil příslušná jednání. Hugo Strachwitz
přizval na jednání komise dalšího moravského aristokrata Karla Belcrediho,
majitele velkostatku v Líšni u Brna, který zastával vlivný společenský post
předsedy Svazu statkářů na Moravě. Prezident Hácha tuto volbu uvítal,
neboť správně předpokládal, že o angažmá obou aristokratů se brzy dozví
a nepochybně je také pozitivně přijme Edvard Beneš v Londýně. Dodejme,
že právě u něj byli Hugo Strachwitz i Karel Belcredi velmi dobře zapsáni,
protože se v době vrcholící mnichovské krize veřejně postavili na obra-

29
MZA v Brně, C 12, kart. 2686, spis. zn. 6674/46, Provolání za ústřední předsednictvo
Českého svazu pro spolupráci s Němci, Praha 11. 3. 1940.
30
Český svaz pro spolupráci s Němci. Česká práce 19, 29. 3. 1940, č. 8, s. 2.
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nu republiky, což prokázali i osobní účastí při audienci skupiny českých
šlechticů u prezidenta Edvarda Beneše na Hradě.31
Mezitím začala od března 1940 prezidentská kancelář sondovat
u zemského prezidenta v Brně JUDr. Jaroslava Cahy, kdo by byl podle
jeho názoru nejvhodnějším kandidátem na čelný post zamýšlené moravské
zemské pobočky ČSSN.32 Když zemský prezident doporučil Karla Belcrediho, bylo o obsazení vedoucího místa tzv. Moravské zemské skupiny
rozhodnuto. Karel Belcredi byl krátce poté o záměru prezidenta neoficiálně
informován a byl požádán, aby na Hrad poslal předběžný návrh na personální obsazení přípravného výboru pro Moravu. Týden před audiencí
na Hradě, která se konala 20. března 1940, svůj personální návrh Karel
Belcredi rovněž osobně konzultoval v Praze s předsedou vlády Aloisem
Eliášem a ten proti němu neměl námitek.33 Návrh jmen pro pětačtyřicetičlenný výbor, včetně užšího osmičlenného předsednictva, byl do konce
března hotov a odeslán jak na Hrad, tak k rukám předsedy ČSSN v Praze
Vladislava Sýkory. Kompletní seznam všech 45 kandidátů pro jeho rozsah
uvádět nebudeme, nicméně většinu míst obsadili příslušníci vysokého
úřednictva, notáři a advokáti, vysokoškolští profesoři a docenti, ředitelé
finančních ústavů, korporací a kulturních organizací a institucí, případně
zástupci vyššího kléru římskokatolické církve. Při sestavování seznamu se
Karel Belcredi snažil zohlednit i hledisko názorové a politické plurality
ve vztahu k demokratickým politickým stranám první republiky. Většina
kandidátů měla těsné vazby na bývalou Československou stranu lidovou,
nicméně své zastoupení v osobě minimálně jednoho člena v něm měly
také bývalé strany národnědemokratická, živnostenská, národněsocialistická a sociálnědemokratická. Karel Belcredi a Hugo Strachwitz se jako
významní moravští velkostatkáři samozřejmě těšili velké přízni a respektu
v kruzích bývalé strany agrární. Z dochovaných dokumentů nelze zjistit,
proč byl do výboru formálně nominován také dirigent České filharmonie
Rafael Kubelík, když byl v té době úředně příslušný do slovenské Žiliny,
a navíc s uvedenou adresou trvalého bydliště v Praze. Nejpodstatnější
byla nicméně osmičlenná sestava užšího řídícího grémia budoucí MZS,
v níž se kromě předsedy Karla Belcrediho objevili hned čtyři advokáti
(JUDr. Pavel Krippner jako statutární místopředseda, JUDr. Josef Kadlec
jako jednatel, JUDr. Vladimír Dolanský a JUDr. Jindřich Mayer jako refe-

31
Angažmá vysokých představitelů řady českých šlechtických rodů v době Mnichova
je zmíněno v bezpočtu publikací. Z posledních uveďme např. J e l í n k o v á , Dita –
H a z d r a , Zdeněk: Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu. Praha 2014.
32
AKPR, KPR, kart. 177, inv. č. 1202, Český svaz pro spolupráci s Němci – Belcredi,
záznam Kanceláře státního prezidenta ze dne 9. března 1940 (D 1231/40).
33
Tamtéž, záznamy Kanceláře státního prezidenta ze dne 13. 3. a 16. 3. 1940 (D 1440/40).
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renti) a dále MUDr. Arnošt Nesňal a MVDr. František Král.34 Předběžný
návrh na obsazení MZS posuzoval za ústřední vedení ČSSN v Praze Jan
Mertl. Jeho stanovisko, obsažené v dopisu prezidentské kanceláři, bylo
následující: „Zásadně není žádných námitek proti navrhovaným osobnostem.
Žádáme však také, aby předsedovi Svazu byly poslány stanovy Moravské zemské
skupiny.“ Poté měla být svolána schůze ústředního výboru, kde se mělo
jednat o jeho doplnění.35
Zatímco jak na ústředí ČSSN, tak i na Hradě byl předběžný návrh bez
námitek akceptován, ozval se proti němu jako první šéfredaktor Moravské
orlice v Brně Antonín Jaromil Kožíšek. Dne 18. dubna 1940 uveřejnil
ve svém listě obsáhlý článek, ve kterém nabádal k tomu, aby „nový ČSSN
nebyl ovládán starými partajnickými vlivy a osobnostmi. Práce Svazu musí být
upřímná, poctivá a přímočará. Naše výtky o špatném výběru lidí pro brněnský
výbor ČSSN nebyly tudíž ojedinělé. Osoba pana Belcrediho, v kulturním životě
na Moravě celkem neznámá, stejně jako v životě politickém, mimo úzkých vztahů
k bývalé straně republikánské, mohla by pro sblížení Čechů s Němci udělat mnoho.
Je však potřeba, aby páni výboři byli vhodně zvoleni. Proroci jsou většinou lidé
prostí, upřímní s velkým niterním zápalem pro dobou věc, která prominentním
osobám téměř vždy chybí“.36 Jízlivý komentář vůči „prominentům“ evidentně
narážel na fakt, že Karel Belcredi hodlal celý výbor bez jediné výjimky
obsadit představiteli té části moravské konzervativní elity, u které si byl jist
její loajalitou a českým vlastenectvím. Odmítl proto přizvat do výboru Karla
Urbana z komise pro styk s Němci při Národním souručenství, protože si
nebyl jist, že tento angažovaný veterán rakousko-uherské armády nebude
pod vlivem Otto Bláhy.37
Méně hladce se vyvíjela diskuse o vymezení kompetencí a náplně činnosti proponované MZS. V mezidobí od března do června 1940 absolvoval
Karel Belcredi několikerá jednání jak přímo u prezidenta, tak i v pražském
ústředí ČSSN a v kanceláři Národního souručenství. Vždy si do Prahy
s sebou na jednání vzal svou pravou ruku, JUDr. Pavla Krippnera. Úloha
tohoto zkušeného advokáta, který toho času zastával post předsedy zemské
advokátní komory v Brně, byla klíčová po celou dobu existence MZS. Během pražských jednání vyšlo najevo, že se Karel Belcredi a Pavel Krippner
34
Tamtéž, dopis referenta pro organizaci ČSSN adresovaný JUDr. Remsovi v Kanceláři
státního prezidenta ze dne 3. 4. 1940 (D 1714/40).
35
Tamtéž.
36
Nástup k chystanému ustavení brněnského výboru ČSSN. Moravská orlice 78, 18. 4. 1940,
č. 90, s. 2.
37
Teprve o několik let později vyšlo najevo, že v odhadu K. Urbana se K. Belcredi
zmýlil. Urban se totiž právě díky svému angažmá ve veteránském spolku mohl stát neoficiálním mluvčím české menšiny v Jihlavě, za niž mnohokrát úspěšně intervenoval ve prospěch
ohrožených či přímo perzekvovaných Čechů, a to tak vehementně, že jej v roce 1943 gestapo
zatklo a poslalo do koncentračního tábora v Německu. Tamní útrapy sice přežil, nicméně
krátce po osvobození a návratu domů na jejich následky zemřel. Viz Š i m k a , Alois:
Poslední starosta Karel Urban. Minibiografie. Jihlava 1996 [uloženo v SOkA Jihlava].
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zásadně rozcházejí s vedoucími činiteli pražského ústředí v tom, jaké mají
být skutečné cíle ČSSN a jakou taktiku volit při jednání s okupačními orgány. Finální jednání se odehrávala ve druhé polovině května 1940. Karel
Belcredi nicméně souběžně jednal přímo s prezidentem Háchou, od něhož
si dal schválit všechny kandidáty na členství ve výboru. Prezident rovněž
akceptoval výslovnou Belcrediho podmínku, že pražské ústředí ČSSN
nebude mít právo jakkoli zasahovat do autonomie MZS. Poté již pro něj
nebylo podstatné, že v padesátičlenném ústředním přípravném výboru
v Praze bude mít Morava pouze sedm členů. Podle nových stanov měl on
sám jako předseda MZS automaticky nárok na obsazení postu statutárního
místopředsedy ústředí ČSSN. Navíc byl obdařen pravomocí vetovat na zasedání jakékoli návrhy či usnesení, které se týkaly moravských záležitostí.
Kromě vyjasnění procedurálních otázek Karel Belcredi a Pavel
Krippner diskrétně seznámili prezidenta a některé jeho nejbližší spolupracovníky (jednání se zpravidla účastnil ministr Jiří Havelka) s třináctibodovým programovým memorandem. Šlo o následující výčet konkrétních
požadavků, které sice nehodlalo vedení MZS zveřejnit, nicméně je mělo
v úmyslu o to vehementněji prosazovat: 1) propuštění českých rukojmí
z věznic a koncentračních táborů; 2) propuštění všech českých studentů;
3) znovuotevření všech uzavřených českých vysokých, středních a odborných škol a navrácení školních budov, které byly zabrány okupační mocí;
4) ukončení bezdůvodného zatýkání a věznění českých lidí, kterým musí
být zaručeno právo disponovat nemovitým majetkem a živnostmi, stejné
jako v případě Němců; 5) ukončení bezdůvodného propouštění českých
úředníků a zaměstnanců ze samosprávných orgánů českých obcí a měst
na Moravě; 6) obnovení české autonomní správy v českých městech, kam
byli dosazeni němečtí správní komisaři; 7) zastavení projektu vyklizování
českých vesnic a jejich kolonizace německými osadníky; 8) reaktivace
rozpuštěných českých spolků; 9) zastavení praxe, při níž byli do českých
peněžních spolků a korporací dosazováni němečtí správci a na české fondy byla uvalována nucená správa; 10) nezasahování do autonomie české
úřední správy; 11) zastavení procesu poněmčování českých dětí, jejichž
rodiče byli nuceni posílat je do německých škol a eventuálně přestupovat
k německé národnosti; 12) respektování českých autonomních úřadů,
do nichž by nemělo být dosazováno německé vedení; 13) zachování plné
rovnoprávnosti českého jazyka s němčinou, včetně vnějších označení.38
Skutečnost, že ústředním bodem jednání s prezidentem Emilem Háchou bylo výše zmíněné memorandum, potvrzuje výpověď Pavla Krippnera
pro vyšetřovací komisi Zemského národního výboru (ZNV) v Brně. Podle
této výpovědi ujistil prezident Hácha moravské hosty svou podporou a sdě38
SOkA Znojmo, A-2, kart. 300, inv. č. 25, Disciplinární případy 1948–1959, příloha:
Odvolání A. Mertena proti vyloučení z KSČ, 17. 2. 1949, s. 6–7.
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lil jim, že on sám sleduje stejné nebo velmi podobné cíle. Zvláště zajedno
byli v otázce mimořádného úsilí, které bylo potřeba vyvíjet ve prospěch
českých studentů internovaných v Sachsenhausenu od listopadu 1939.
Prezident současně vyslovil obavu, že zveřejnění memoranda by nejspíše
vedlo k okamžité reakci ze strany nacistické okupační správy, která by plán
na reorganizaci ČSSN nařídila zastavit. Výsledkem byla ústní dohoda, že
naplňování memoranda zůstane skutečným cílem MZS, nicméně ta se bude
navenek hlásit k „říšské myšlence“ v souladu s programovými dokumenty,
které přijal ČSSN v době založení v srpnu 1939.39 Teprve později, když byl
gestapem zatčen ministr Jiří Havelka, si Karel Belcredi a Pavel Krippner
uvědomili, jak nebezpečné bylo odhalit své plány na Hradě tak otevřeně,
jak to učinili v květnu 1940. Závěrečné kolo jednání o podobě ČSSN a jeho
Moravské zemské skupiny se konalo 22. května 1940 na půdě komise pro
styk s Němci při Národním souručenství. V šestičlenné komisi zastupovali
ústředí Otto Bláha, Jan Fousek a dr. Břetislav Morávek, za Moravu jednali
jako obvykle Karel Belcredi a Pavel Krippner a Hugo Strachwitz. Z protokolu je zřejmé, že hlavní slovo si po velkou část jednání brali Otto Bláha
a Jan Fousek, kteří naléhali na své protějšky, aby akceptovali jejich aktivní
pojetí kolaborace. Stanovisko Otto Bláhy dostatečně ilustrují následující
výroky: „Ve všech požadavcích, které Němci vůči nám mají, je třeba jim vyhovět.
Němcům nepohodlné osoby musí být rovněž odstraněny z Národního souručenství.
Ne pouze loyalitu, ale válečnou spolupráci! Němci jsou velmi upřímní a nenávidí
dvojakost. V Národním souručenství se však jen trucuje, jsou v něm lidé, kteří
mluví proti Němcům, dokonce jsou v Národním souručenství podporovány osoby,
jež odcházejí jako kurýři do Francie. To se musí odstranit. Musíme přijmout
mentalitu Němců, jinak nás k tomu donutí.“ Generálu Bláhovi zdatně přizvukoval předsedající Jan Fousek, který prohlásil, že „poté, co nastanou změny
v osobách, splníme německý požadavek na Tempo mit Schwung“.40 Moravští
zástupci se vůči těmto proklamacím stavěli vyhýbavě a trvali na tom, že
by nejprve Němci měli jasně deklarovat svá stanoviska a požadavky, a to
nejlépe prostřednictvím recipročního spolku, tzn. jakéhosi Německého
svazu pro spolupráci s Čechy. Pavel Krippner byl ale chvílemi otevřenější,
když prohlásil, že „postoj Národního souručenství vůči Němcům je zbytečně
opatrný“. Měl tím na mysli, že by měl ČSSN převzít iniciativu a více se
brát za české požadavky. K tomu dodal, že „naším úkolem je převést národ
do lepších poměrů tak, jak to učinil Mojžíš,“ čímž pomocí biblické metafory
konstatoval pravdivý fakt, že se Češi toužili zbavit stávajícího útlaku.
Dr. Morávek na závěr shrnul výsledek debaty tak, že „je vidět dva názorové
39
ABS, Zemský odbor bezpečnosti II Praha, sign. 315-50-65, Belcredi Karel, protokol
o výslechu Karla Belcrediho ze dne 15. 5. 1945, Vylíčení a správné ocenění někdejší Moravské
zemské skupiny ČSSN ze dne 18. 5. 1945.
40
AKPR, KPR, sign. T 96/39, Protokol T, Český svaz pro spolupráci s Němci, zápis o schůzi
komise Národního souručenství pro spolupráci s Němci ze dne 22. 5. 1940 (T 207/40).
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tábory, a to Strachwitzův [do něhož patřil kromě Pavla Krippnera i on sám]
a proti němu tábor J. Fouska a O. Bláhy“. Komise se proto usnesla požádat
přímo vládu nebo prezidenta, aby spor o koncepci ČSSN byl vyřešen rozhodnutím shora.41 Jan Fousek ani Otto Bláha nicméně netušili, že Karel
Belcredi se mezitím za jejich zády dohodl přímo s prezidentem Háchou
a získal od něj příslib, že nikdo z pražského ústředí ČSSN do autonomních
kompetencí na Moravě nebude moci zasahovat. Na druhé straně učinil Karel
Belcredi taktický ústupek v tom, že rezignoval na možnost přijetí vlastních
moravských stanov své skupiny a navenek akceptoval již přijaté jednotné
stanovy, které se hlásily k „říšské myšlence“. Tím se hned od počátku ocitly
obě větve ČSSN na rozcestí, přičemž, jak uvidíme v následujícím textu,
volila každá z nich jiný směr a jiné metody jednání, jakkoli na veřejnosti
obě zemské skupiny vždy deklarovaly vzájemnou harmonii. Z útržkovitých
zápisů a poznámek dochovaných v Archivu Kanceláře prezidenta republiky
lze soudit, že poslední detaily podoby MZS pravděpodobně projednal
Hugo Strachwitz přímo s prezidentem 7. června 1940 na Hradě. Prezident
Hácha si totiž vymínil, že v tento den je navzdory nabitému programu nutné
pozvat Huga Strachwitze k důležitému osobnímu jednání.42
Úředně vstoupila reorganizace ČSSN v platnost již „opatřením prezidenta Háchy“ 18. května 1940. Fakticky ale byla na politickou scénu
Protektorátu uvedena až o více než měsíc později. Dne 20. června 1940 se
konala na Hradě série tří oficiálních audiencí, kdy nejprve prezident poděkoval odstupujícímu vedení a následně přijal celý nový přípravný výbor
a nakonec i jeho užší předsednictvo.43 Na úvodní zasedání přípravného
výboru, které se konalo téhož dne v paláci SIA již bez účasti prezidenta, se
dostavila řada veličin české protektorátní politiky včetně mnoha novinářů.
Nálada se nesla ve znamení bombastického projevu nového předsedy
ČSSN Jana Fouska, který prohlásil, že „první potřebou a čestnou povinností
této chvíle jest mi projeviti náš upřímný obdiv a úctu nádherné říšské branné
moci, která vedená géniem svého velkého Vůdce, uvedla svým duchem a činy
v úžas celý svět. Naše země a náš lid, uchráněný běd války, v jejíž bouři se hroutí
státy a staré společenské řády, děkuje za svůj klid a pokoj slavné říšské armádě,
jejímu Vůdci a kancléři Velkoněmecké říše Adolfu Hitlerovi a svému státnímu
prezidentovi dr. Emilu Háchovi, jejichž zásluhou nám zůstal uchován náš ohrožený národní život. Přejeme proto z hloubi svých srdcí zdar říšské armádě, zdar
41
Tamtéž.
42
APH, Stavební věci Pražského hradu Kancelář prezidenta republiky, kart. 11, inv.
č. 343, sign. P 2262/42, H. Strachwitz ve Zdounkách, záznamy Kanceláře státního prezidenta
z 29. 5. 1940 (D 5537) a z 30. 5. 1940 (D 2883).
43
K. Belcredi byl o připravovaném programu audiencí detailně informován s týdenním
předstihem dopisem Kanceláře státního prezidenta z 13. 6. 1940. AKPR, KPR, kart. 177,
inv. č. 1202, Český svaz pro spolupráci s Němci – Belcredi, záznam ze dne 13. 6. 1940
(D 3148/40).
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Vůdci a říšskému kancléři a zdar svému státnímu prezidentovi“.44 Přítomen byl
rovněž předseda čerstvě reorganizovaného Národního souručenství Josef
Nebeský, který uvedl, že „obě organizace jsou jedno tělo a jedna duše, které
musí ještě aktivněji a uvědoměleji pracovat na vytváření opravdu přátelských
vztahů mezi Čechy a Němci“.45 Optimistické přesvědčení, že ČSSN sehraje
významnou úlohu při prohlubování česko-německé spolupráce, vyjádřil
rovněž zástupce prezidentské kanceláře doc. Josef Kliment.
Již brzy po reorganizaci se začalo zřetelně ukazovat, že plénum
ústředního přípravného výboru (ÚPV) jako celek nebude hrát v další činnosti ČSSN podstatnou roli. V kompletním složení se ÚPV scházel pouze
výjimečně, přičemž rozhodovací pravomoc byla soustředěna do rukou
úzkého grémia tří funkcionářů. Jan Fousek, který oficiálně figuroval jako
hlava celého ČSSN, byl rovněž předsedou jeho české zemské organizace,
tedy jakéhosi pomyslného protějšku MZS. V hierarchii druhým v pořadí
byl nominálně druhý místopředseda Jan Mertl, třetím pak ústřední jednatel
Tomáš Krejčí. Statutárním prvním místopředsedou byl Karel Belcredi, který
se ale (s jedinou výjimkou úvodního zasedání celého přípravného výboru)
jednání ústředního výboru nikdy neúčastnil. Pokud Karel Belcredi do Prahy v záležitosti ČSSN jezdil, tak vždy pouze přímo na Hrad, kde jednal
buď s prezidentem, nebo s jeho podřízenými v prezidentské kanceláři.46
O strategii MZS příležitostně diskutoval v Praze také Hugo Strachwitz,
který byl v létě a na podzim 1940 několikrát vítaným hostem prezidenta
na Pražském hradě nebo na zámku v Lánech.47
Předseda MZS si byl vědom, že důležitým předpokladem pro obhájení autonomie MZS vůči ústředí je dobře fungující administrativa, jejíž
chod může zajistit pouze profesně zdatný úředník. Muselo jít o národně
spolehlivého člověka, naprosto loajálního vůči vedení MZS a navenek mlčenlivého. Zpočátku Karel Belcredi neměl při výběru vhodného kandidáta
na post tajemníka šťastnou ruku, neboť člověk, který mu byl z národněsocialistických kruhů doporučen, se neosvědčil a byl po několika týdnech
propuštěn. Správnou osobu se podařilo najít až na druhý pokus, když
Karel Belcredi na doporučení Vladimíra Dolanského přijal mladého, avšak
v administrativě již zkušeného úředníka znojemské radnice Adolfa Mertena.
Jeho národní spolehlivost byla prokázána tím, že ihned po Mnichovu, když
v rámci záboru Sudet připadlo Znojmo k Německu, byl za protiněmeckou
44
Tamtéž, Plenární shromáždění výboru českého svazu pro spolupráci s Němci, záznam
z 20. 6. 1940 (A 2493/43).
45
Plenární schůze výboru Českého svazu pro spolupráci s Němci. Den 29, 21. 6. 1940, č. 149,
s. 1–2.
46
AKPR, KPR, kart. 172, inv. č. 1184, Hrabě Karel Belcredi, záznam z audience K. Belcrediho u státního prezidenta 28. 7. 1940 (D 4298/39).
47
APH, Stavební věci Pražského hradu Kancelář prezidenta republiky, kart. 11, inv. č. 343,
sign. P 2262/42, H. Strachwitz ve Zdounkách, záznam Kanceláře státního prezidenta
z 31. 7. 1940 (D 2919).
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agitaci zatčen a několik měsíců vězněn ve Vídni. Po propuštění se ocitl jako
uprchlík v Brně, kde hledal nové uplatnění. Konzervativnímu aristokratovi
Karlu Belcredimu ani (dříve) národnímu demokratovi Pavlu Krippnerovi
vůbec nevadilo, že Adolf Merten se za první republiky ve Znojmě politicky
angažoval v sociálnědemokratické straně a že se netajil svým levicovým
přesvědčením. Po krátkém vzájemném rozhovoru byl přijat a ihned pověřen úkolem zařídit fungující sekretariát, který byl umístěn v pronajatých
prostorách přímo v centru města.48 Adolf Merten převzal z Prahy kartotéku
všech dosavadních moravských členů s pokynem, aby je přeregistroval
do MZS. Poté měl vyzvat ústřední sekretariát v Praze, aby těmto členům,
jakož i nově přihlašovaným členům, vystavil a poslal nové členské legitimace. Účetní agendu Adolf Merten průběžně vyřizoval v součinnosti
s pokladníkem Karlem Richterem. Dodejme, že na provoz dostávala MZS
roční dotaci z ústředí ČSSN ve výši 20 000 korun s tím, že 2 000 korun
z této dotace měl přímo k dispozici sám předseda.49 Poté, co Karel Belcredi
a Pavel Krippner nabyli vůči tajemníkovi jistou důvěru, začali jej postupně
zasvěcovat do skutečných cílů, které sledovali. Adolf Merten pochopil, že
kromě vyřizování běžné agendy bude jedním z jeho prioritních úkolů
zabránit moravským sympatizantům s fašismem všeho druhu, aby pronikli
do ČSSN. V obšírném písemném rozkladu, který po válce Adolf Merten
vypracoval, k tomu uvedl: „Uvedení živlové se chtěli vetřít do Svazu. Kožíšek
byl již dávno členem, neboť se přihlásil přímo do Prahy ještě před založením
Moravské zemské skupiny. Rovněž Aujeský, Doležal a Moravec. Profesor Mančal
se domáhal přijetí a stěžoval si v Praze, že jeho přihláška není vyřizována. Ležela
v mém stole několik měsíců. Konečně jsem ji musel do Prahy zaslat, a přesto,
že nebyla doporučena, byl přijat v červenci 1940. Když pak došla legitimace,
zadržel jsem ji a nevydal. Také náš domácí Josef Černý, majitel železářského
obchodu na Masarykově třídě, byl fašista a hlásil se do Svazu. Přijat nebyl
přesto, že si stěžoval v Praze.“50 Vedle výše zmíněných brněnských fašistů se
tajemníkovi Adolfu Mertenovi podařilo znechutit zájem o členství i několika
dalším občanům sympatizujícím s fašismem, kteří se do MZS horlivě hlásili
z jiných moravských měst a obcí. Například úředník vsetínské zbrojovky
Viktor Ondrouch a jeho manželka poslali v srpnu 1940 Adolfu Mertenovi
dopis, ve kterém uraženě prohlásili, že poté, co se ani na základě několika písemných urgencích nedočkali žádné odpovědi, nadále odmítají mít
s ČSSN cokoli společného. A na závěr dodali: „Kladný poměr k německému
národu si vytvoříme sami, bez jakéhokoli svazování.“51
48
Šlo o pětipokojový byt v tehdejší ulici H. Göringa (předtím třída T. G. Masaryka).
49
MZA v Brně, C 12, kart. 2686, sign. Tk XXI 6674/46, záznam o jednání dr. Stádníka
s hrabětem Belcredim v Kanceláři státního prezidenta o financování MZS z 21. 11. 1940
s poznámkou, že dr. Stádník poté věc projednal s doc. dr. Klimentem 5. 12. 1940.
50
SOkA Znojmo, A-2, kart. 300, inv. č. 25, Disciplinární případy 1948–1959, příloha:
Odvolání A. Mertena proti vyloučení z KSČ, 17. 2. 1949, s. 19.
51
Tamtéž, s. 19.
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Vedoucí funkcionáři v Praze měli v této době dostatek svých starostí
s budováním rozvětvené okrskové sítě důvěrníků po celých Čechách
a s pořádáním různých kulturních a společenských akcí. Autonomii své
sesterské skupiny v Brně víceméně respektovali a trvalo několik měsíců,
než si značně odlišné linie, kterou razil přípravný výbor v Brně, vůbec
povšimli. K činu je neprobudil ani nenávistný článek Antonína Jaromila
Kožíška, který vyšel v polovině srpna 1940 v Moravské orlici pod názvem
Zjednejte nápravu v ČSSN!. 52 Kromě Moravské orlice začala od léta 1940
věnovat ČSSN mnohem více prostoru také Česká práce.53 Častější zmínky
v tisku o zakládání nových okrskových skupin na Moravě působily navenek dojmem, že se činnosti MZS rychle a úspěšně rozvíjí. Ve skutečnosti
vznikaly nové okrskové skupiny mimo Brno tak, že místopředseda Pavel
Krippner s tajemníkem Adolfem Mertenem sami oslovili předem vytipované kandidáty v některých okresních městech, u nichž si byli jisti, že
jsou „řádnými“ Čechy a že se nenechají svést na scestí kolaborace. Ty pak
osobně navštívili a přesvědčili je, aby se nechali oficiálně zaregistrovat
jako vedoucí okrskových poboček. Přitom byli předem ujištěni, že žádnou
skutečnou činnost vyvíjet nemusí, protože vše bude vykazováno pouze formálně. Modelovým příkladem pro tento postup se stalo založení okrskové
skupiny ČSSN v Moravské Ostravě. Do jejího čela byl postaven vysoký
funkcionář předmnichovské Československé strany lidové Bohumil Rolek,
který byl znám jako blízký přítel předsedy londýnské exilové vlády Mons.
Jana Šrámka. Rolek byl navíc přímo zapojen do aktivit českého odboje
ve svém regionu, takže o jeho spolehlivosti nemohlo být pochyb. Poté, co
byl koncem léta 1940 spolu s rodinnými příslušníky zatčen a odvlečen
do koncentračního tábora, ho na postu vedoucího okrskové skupiny vystřídal známý ostravský advokát JUDr. Josef Pospíšil.54 I ten pokračoval
v Rolkových stopách a zapojil se do podzemního odboje. Své příslušnosti
k MZS využíval i během intervencí za vězněné české studenty.55
Bylo jen otázkou času, kdy přestane být taktika MZS tolerována těmi
pražskými kruhy, které se klonily spíše k aktivní kolaboraci. Nejpozději
na podzim 1940 muselo být lidem v pražském ústředí jasné, že na Moravě na rozdíl od Čech existují až na naprosté výjimky všechny okrskové
organizace mimo Brno fiktivně. Veškerá aktivita, která byla jejich jménem
vykazována a příležitostně vyzdvihována v tisku, sestávala z organizování
kroužků němčiny pro veřejnost, občasných finančních sbírek Německému
červenému kříži nebo z účasti na sbírkách šatstva v rámci tzv. zimní po52
Zjednejte nápravu v ČSSN. Moravská orlice 78, 15. 8. 1940, č. 190, s. 1.
53
O citový poměr k Němcům. Česká práce 19, 26. 2. 1940, č. 6, s. 2.
54
AKPR, KPR, kart. 177, inv. č. 1202, Český svaz pro spolupráci s Němci – Belcredi,
dopis vedoucího výboru Národního souručenství ministru dopravy J. Havelkovi z 25. 10.
1940 (D 5515/40).
55
NA, ČSSN, kart. 1, sign. 6/1, Spisy – účetní spisy aj., MZS Brno, zpráva o činnosti MZS
za měsíc květen 1941.
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moci. Pokud se takové projevy podpory vůči Němcům vůbec uskutečnily,
šlo o akce organizované nebo propagované Národním souručenstvím či
Veřejnou osvětovou službou, přičemž MZS se k nim pouze verbálně připojila, a vykazovala je tak de facto neoprávněně. Otázka možného střetu
zájmů kvůli vzájemnému překrývání činnosti mezi Národním souručenstvím
a ČSSN se na Hradě projednávala několikrát.56
Logicky vyvstává otázka, z jakého důvodu vlastně Karel Belcredi
a jeho nejbližší spolupracovníci v předsednictvu MZS na tuto hru, která byla
ve skutečnosti parodií na kolaboraci, vůbec přistoupili. Po skončení války
předseda MZS i všichni přeživší členové výboru mnohokrát vysvětlovali, že
chápali MZS jako politickou platformu, která jim poskytovala lepší pozici
při jednáních o propuštění českých studentů, případně o zmírnění různých
protičeských omezení a sankcí. Nebylo obtížné tento záměr také doložit
skutky. Počátkem září 1940 požádali Karel Belcredi a Pavel Krippner o přijetí u vedoucího pobočky Úřadu říšského protektora na Moravě Horsta von
Naudé, poté u zástupce Svazu Němců východu (Bund Deutscher Osten)
von Foltera,57 a nakonec dokonce i u šéfa brněnského gestapa Günthera
Hermanna. Všem třem odvážně přednesli své stížnosti na systematické
porušování české autonomie na Moravě a u některých konkrétních kauz
důrazně žádali o zjednání nápravy. Podle sdělení, které o těchto schůzkách
podal Karel Belcredi prezidentu Háchovi během audience 13. září 1940,58
měl rozhovor s Horstem von Naudé pouze zdvořilostní ráz, neboť ten je
upozornil na své omezené kompetence a odkázal je přímo na protektora
Konstantina von Neurath v Praze. Stejně formální se ukázal být rozhovor
s von Folterem. Nejzajímavější musel být podle zmíněné zprávy rozhovor
s Güntherem Hermannem. Ten sice označil záměry ČSSN za pozitivní, avšak
v podstatě zbytečné, protože nálada Čechů je podle něj silně protiněmecká.
Na to mu Pavel Krippner odpověděl, že protiněmecká nálada je způsobena
tím, že doposud nebyli propuštěni všichni čeští zajatci, jak se stalo v jiných
zemích, a že nebyly otevřeny vysoké školy. Poté jej dokonce požádal o zprostředkování schůzek s nejvyššími říšskými představiteli v Berlíně, a nejlépe
přímo s Vůdcem! Jak na tento poněkud fantastický požadavek mocný velitel
brněnského gestapa reagoval, zpráva neuvádí, nicméně Pavel Krippner v ní
na závěr napsal, že Günther Hermann ocenil jejich odvahu a otevřenost.59
Taktika vedení MZS odpovídala přesvědčení, že pouze takto odvážné činy,
často až na samé hranici drzosti, mohou vysoké německé představitele
zaskočit, a tím i přinést konkrétní výsledky. Zůstává samozřejmě otázka,
56
AKPR, KPR, kart. 177, inv. č. 1202, Český svaz pro spolupráci s Němci – Belcredi,
záznam jednání K. Belcrediho s doc. dr. J. Klimentem na Hradě 5. 12. 1940 (D 5382/40).
57
Pramen neuvádí křestní jméno.
58
AKPR, KPR, kart. 177, inv. č. 1202, Český svaz pro spolupráci s Němci – Belcredi,
audience K. Belcrediho, záznam z 20. 9. 1940 (D 4903/40).
59
Tamtéž, záznam Kanceláře státního prezidenta ze dne 13. 9. 1940 (D 1791/40,
D 4604/40).
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jak by oba funkcionáři později dopadli, kdyby Günther Hermann zůstal
v Brně déle než do jara 1941, neboť by dříve nebo později jejich záměry
prohlédl. Gestapo už totiž bylo na stopě ilegální činnosti některých členů
přípravného výboru MZS, z nichž deset bylo postupně zatčeno a někteří
z nich se konce války nedožili.
Jak již bylo naznačeno dříve, prezident Hácha a jeho někteří blízcí
spolupracovníci (Jiří Havelka, dr. Miloš Stádník) byli o úmyslech vedení
MZS předem zpraveni a v podstatě její sabotážní taktiku diskrétně schvalovali a podporovali. Naproti tomu minimálně polovina vedoucích funkcionářů v pražském ústředí ČSSN v čele s předsedou Janem Fouskem se
od počátku dívala na MZS s velkou rezervou a podezřením, že svou činnost
pouze předstírá a je ve skutečnosti naprosto pasivní. Z Prahy byly proto
na podzim a v zimě 1940 iniciovány různé návrhy, jak MZS s pořádáním
některých akcí napomoci. Takové výzvy a nabídky nepřijímali brněnští
činovníci s nadšením a snažili se pod různými záminkami aktivismu bránit,
ovšem občas bez úspěchu. V listopadu a v prosinci 1940 přijeli do Brna
přednášet oba dva místopředsedové ÚPV, Tomáš Krejčí a Jan Mertl,
na téma Sociální politika v Říši a Světový názor NSDAP a jeho důsledky v organizaci Velkoněmecké říše. Brněnští hostitelé nakonec alespoň uvítali, že
do jejich města nepřijel provádět osvětu sám předseda Jan Fousek. Oproti
jeho vystoupením v Praze, Klatovech, ve Slaném a v dalších českých městech
totiž vyznívaly přednášky Tomáše Krejčího a Jana Mertla ještě relativně
umírněně. V době, kdy v malostranské ústřední kanceláři a v některých
okrskových skupinách v Čechách probíhaly přípravy na slavnostní akce
u příležitosti druhého výročí vzniku Protektorátu Čechy a Morava, se provoz
zemské kanceláře v Brně omezoval na rutinní vyřizování písemné agendy
a vyrábění různých fiktivních statistik, které byly předávány k uveřejnění
do tisku. V prosinci 1940 například uvedl Adolf Merten, že konkrétním
výsledkem činnosti okrskové skupiny v Olomouci bylo založení příruční
knihovny německých spisů při Obchodní a živnostenské komoře. V Uherském Hradišti věnovala tamní okrsková skupina Německému červenému
kříži tisíc korun. Tyto skrovné výsledky ale byly ve zprávách vždy doplněny
obsáhlým výčtem akcí, které MZS teprve plánovala uspořádat v nejbližší
budoucnosti.60 Nejpozději do konce roku 1940 začaly být vůči MZS podezíravé také politické orgány nacistické okupační správy. Osobně to poznal
i sám předseda Karel Belcredi, jemuž byla v prosinci 1940 zamítnuta žádost
o vydání zbrojního pasu. Když se mu po válce náhodou dostal do rukou
protokol o správním řízení v této věci, dočetl se, že o něm krajské vedení
Národněsocialistické německé dělnické strany (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) v Brně napsalo: „Je to fanatický Čech, který je smýšlení
60
MZA v Brně, C 12, kart. 2686, sign. Tk XXI 6674/46, zpráva o činnosti MZS za měsíc
prosinec [1940].
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Němcům nepřátelského, svým založením zásadně protiněmeckého a protistátního.“
V této souvislosti příslušný německý úředník k žádosti doplnil poznámku,
že by bylo záhodno Karlu Belcredimu vyvlastnit jeho statky.61 Dodejme,
že v roce 1942 se tak vskutku stalo.
Německý historik Detlef Brandes má jen částečně pravdu, když uvádí,
že „v lednu [1941] téměř zcela ukončil činnost, zahájenou na podzim 1940,
dokonce i Český svaz pro spolupráci s Němci“.62 V rozporu s tímto tvrzením,
které Brandes opíral o svodky Bezpečnostní služby (Sicherheitsdienst),
však česká zemská skupina v činnosti neustala, naopak. V Praze se pod
hlavičkou ČSSN organizovaly paralelní kurzy němčiny, probíhal cyklus
přenášek propagujících německou kulturu a historii a hlavně se horečně
připravovala kampaň u příležitosti druhého výročí vzniku Protektorátu
Čechy a Morava, jejíž součástí byla i panelová výstava ČSSN, otevřená
na pražském výstavišti při jarním veletrhu. MZS byla naopak soustavně
kritizována za chronickou pasivitu a vyzývána, aby svou činnost konečně
oživila. Výsledkem nátlaku byl alibistický pokus MZS zahájit nábor nových
členů. Cílovou skupinou byli hlavně učitelé, ale ti až na výjimky odmítali
podepsat přihlášku, a tak celý nábor vyzněl do ztracena.
Na jaře a v létě 1941 byla Česká zemská skupina v čele s Jan Fouskem povzbuzena pokračujícími vítězstvími německých armád na Balkáně,
čemuž odpovídala i zesílená sebepropagace ČSSN. V dubnu 1941 vydavatel České práce ohlásil, že jeho list „chce být zrcadlem, v němž se odráží
veškerá činnost ústředí i okrskových skupin ČSSN“. Současně vyzval všechny
ústřední i regionální představitele ČSSN, aby do redakce zasílali zprávy
o všech aktivitách, a list tak o nich mohl pravidelně informovat veřejnost.63
V centru Prahy byla nově otevřena překladatelská kancelář, která nabízela
rychlé překlady českých textů do němčiny a naopak. V červenci uspořádala
skupina výlet parníkem po Vltavě na Zbraslav, který byl spojen s prohlídkou Národní galerie.64 Pražská ústřední kancelář zintenzivnila vydávání
různých výzev a oběžníků, které měly popularizovat ČSSN a agitovat mezi
občany, aby do něj vstoupili. Prezident Hácha, který byl po celé jaro a léto
zdrcen zostřenými represemi proti českému obyvatelstvu a jenž rovněž
velmi trpěl zatčením ministra Jiřího Havelky, se ocitl pod stupňujícím se
tlakem stoupenců programové kolaborace. Výsledkem jeho ustupování
bylo posílení vlivu Jan Fouska, který nahradil Josefa Nebeského na postu
vedoucího Národního souručenství, aniž by přitom opustil funkci předsedy
ÚPV ČSSN. Prezident alespoň dokázal prosadit, že se členem užšího vede61
Tamtéž.
62
B r a n d e s , D.: Češi pod německým protektorátem, s. 168.
63
Zprávy ČSSN. Česká práce 20, 25. 4. 1941, č. 14, s. 3–4.
64
NA, ČSSN, sign. 2/1, Spisy – oběžníky, dopis vedoucího oblastní skupiny ČSSN pro
Velkou Prahu z 12. 7. 1941 adresovaný ústředí ČNNS ve věci organizačního zajištění připravovaných akcí.
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ní Národního souručenství stal také Karel Belcredi.65 Těsnější personální
provázání obou organizací zavdalo v zasvěcených kruzích protektorátní
politiky podnět k úvahám, že obě organizace rychle směřují ke sloučení. Sám
předseda Jan Fousek však s takovým řešením prozatím nespěchal a dával
přednost postupnému posilování svých pozic v obou organizacích tím, že
se snažil do jejich orgánů postupně dosazovat své stoupence. Dal rovněž
pokyn ke stupňování útočné aktivistické propagandy, včetně využívání
tvrdé antisemitské rétoriky, což zapadalo do jeho plánu těsnější spolupráce
s Českým národně socialistickým táborem – Vlajkou.66
Milan Nakonečný, který se ve své monografii o ČSSN téměř nezmiňuje, charakterizoval změnu poměrů v Národním souručenství pod
novým vedením následovně: „Od 17. května 1941 se v čele výboru Národního
souručenství ocitl nový muž, statkář z Hostimi na Berounsku Jan rytíř Fousek.
Fousek, který bral kolaboraci vážně, začal s rozsáhlými personálními změnami
ve vyšších orgánech Národního souručenství tak, aby reagoval na otevřenou
kritiku dosavadní činnosti Národního souručenství ze strany vedoucích představitelů německých okupačních úřadů. Dva roky relativní pohody v sekretariátech
Národního souručenství a zápasu o hájení národních zájmů v jeho výborech byly
ty tam. Ke kritice starého vedení Národního souručenství se ovšem znovu přidal
i protektorátní tisk […].“67 Tento vývoj nevěstil nic dobrého ani pro MZS,
přestože ta díky své autonomii prozatím zůstávala mimo přímý dosah Jan
Fouska a jeho lidí. Karlu Belcredimu samozřejmě nemohlo uniknout, že
Jan Fousek mezi jinými povýšil do výboru Národního souručenství brněnského profesora Vladimíra Teyrovského, který se stal referentem pro
rasové otázky. Tato nominace naznačovala nepokryté nadbíhání krajně
fašistickým skupinám, neboť Vladimír Teyrovský se v Brně angažoval v Národní obci fašistické. Jistou naději na respektování autonomie MZS mohlo
skýtat Karlu Belcredimu a Pavlu Krippnerovi pouze to, že se Jan Fousek
zcela soustředil na provádění změn v Národním souručenství a na ČSSN
mu nezbýval čas. Dne 21. května 1941 proto Jan Fousek písemně oznámil
prezidentské kanceláři, že „dočasně předává vedení ČSSN úřadujícímu místopředsedovi J. Mertlovi, který povede Svaz až do další rekonstrukce“.68 Tato věta
jasně ukazuje, že Jan Fousek předpokládal další velkou rekonstrukci ČSSN,
čímž přiznával, že s jeho dosavadní činností nebyl spokojen. Přesto Karel
Belcredi ještě nepokládal situaci za úplně ztracenou. Snažil se intenzivněji
65
AKPR, KPR, Národní souručenství, inv. č. 1281, sign. 2794/45, dopis generálního
tajemníka Národního souručenství Kanceláři státního prezidenta z 19. 3. 1941 o jmenování
K. Belcrediho náměstkem vedoucího Národního souručenství a do řídící skupiny.
66
ABS, Zemský odbor bezpečnosti II Praha, sign. 315-247-4, Zprávy o činnosti Národního
souručenství z let 1940–1941, důvěrné zprávy Národního souručenství v Praze ze dne 17. 5.
1941 a 22. 5. 1941.
67
N a k o n e č n ý , M.: Český fašismus, s. 246.
68
AKPR, KPR, kart. 177, inv. č. 1202, Český svaz pro spolupráci s Němci – Belcredi,
dopis J. Fouska adresovaný Kanceláři státního prezidenta z 21. 5. 1941 (D 2033/40).
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působit na prezidenta Háchu, jehož buď sám, nebo s Hugem Strachwitzem
často obesílal různými zdvořilostními blahopřáními a jehož několikrát
žádal o poskytnutí audience.69 Zdravotní stav prezidenta se však stále
zhoršoval, takže již dojednané audience většinou musely být na poslední
chvíli odřeknuty. Podrobnější záznam letní audience Huga Strachwitze
u prezidenta na zámku v Lánech, která se uskutečnila 25. června 1941, se
bohužel nedochoval. Ze snahy úředníků kanceláře umožnit setkání s prezidentem v nejbližším možném termínu lze nicméně soudit, že na setkání
měl velký zájem i sám prezident.70 Aktivní při sjednávání audiencí u státního prezidenta byl rovněž Strachwitzův souputník Karel Belcredi.71 Lze
pouze předpokládat, že tématem rozhovorů obou moravských šlechticů
byla snaha informovat prezidenta o záměru MZS intervenovat za vězněné
české občany, zejména za studenty.
Vyhlídky na zlepšení situace tisíců vězněných a diskriminovaných
občanů a na nápravu neutěšených poměrů na Moravě se dramaticky zhoršovaly od konce září 1941, kdy se zastupujícím říšským protektorem stal
Reinhard Heydrich. Moravská zemská skupina, které se občas podařilo
některé záměry nacistické okupační správy alespoň zpomalit nebo zmírnit,
mohla v době tzv. první heydrichiády pouze bezmocně přihlížet zostřeným
represím a postupující germanizaci Moravy. Jednou z mnoha obětí teroru se
stal rovněž zasloužilý představitel moravské zemské správy prof. František
Drobný, který byl krátce po vyhlášení stanného práva zatčen a odvlečen
do Kounicových kolejí. Intervence Pavla Krippnera s poukazem na to, že jde
o prominentního člena brněnské okrskové skupiny ČSSN, nebyla nic platná
a František Drobný byl následně odeslán do Mauthausenu, kde za několik
měsíců v nelidských podmínkách zemřel. Na jaře 1942 zemřel v Osvětimi
dlouho vězněný ředitel brněnského divadla Václav Jiříkovský. Přibližně
ve stejné době byl v Kounicových kolejích zastřelen jiný „zakládající“ člen
výboru MZS, doc. František Wenzel. Jedním z mnoha germanizačních opatření bylo plošné uvalování nucené správy na pozemkové a lesní majetky
některých větví českých šlechtických rodů, což se bezprostředně týkalo také
rodů Strachwitzů a Belcrediů. Motivem mohla být msta za jejich projevy
loajality vůči prezidentu Edvardu Benešovi v době mnichovské krize. Hugo
Strachwitz a Karel Belcredi se počátkem února 1942 zúčastnili porady sku69
AKPR, KPR, kart. 172, inv. č. 1184, Hrabě Karel Belcredi, několikerá vzájemná blahopřání státního prezidenta a K. Belcrediho k narozeninám, kalendářním svátkům a k různým
příležitostem (H 126/41), záznamy o konání audiencí K. Belcrediho u státního prezidenta.
70
APH, Stavební věci Pražského hradu Kancelář prezidenta republiky, kart. 11, inv. č. 343,
sign. P 2262/42, H. Strachwitz ve Zdounkách, záznam Kanceláře státního prezidenta z 26. 6.
1941 (D 6706).
71
MZA v Brně, C 12, kart. 2686, sign. Tk XXI 6674/46, zápis Kanceláře státního prezidenta o předání memoranda z 19. 2. 1941; AKPR, KPR, kart. 172, inv. č. 1184, Hrabě Karel
Belcredi, stručné záznamy o audiencích z 3. 10. a 28. 12. 1941, záznam o jednání K. Belcrediho
s JUDr. Popelkou ze dne 5. 7. 1941 (D 2831/41).
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piny českých šlechticů u prezidenta Háchy, jehož informovali o hrozícím
nebezpečí a snažili se ho přimět k intervenci přímo u zastupujícího říšského
protektora. Když se snahy prezidenta Háchy bránit českou vlasteneckou
šlechtu ukázaly být marné, požádal počátkem března 1942 Karel Belcredi
prezidenta o zproštění funkce vedoucího přípravného výboru MZS.72
Poznání, že prezident Hácha již není schopen účinně čelit nástupu lidí
typu Jana Fouska a hlavně stále aktivnějšího ministra Emanuela Moravce,
nebylo jediným motivem k návrhu vlastní rezignace. Karel Belcredi se totiž
z vlastních zdrojů dozvěděl, že ministr Moravec již delší dobu kalkuluje se
sloučením ČSSN a Studijního ústavu pro výzkum německé kultury.73 Jisté
je, že prezident Hácha Belcredimu tento krok během audience 24. března
1942 prozatím dokázal rozmluvit. Prezident přitom požádal Belcrediho,
aby mu předložil svůj vlastní plán na reorganizaci ČSSN, čímž chtěl předejít iniciativě druhé strany a pokusit se co nejdéle udržet na stávajících
pozicích své politické spojence.
Evidentní aktivizace českých kolaborantských skupin a osob na jaře
1942 se začala viditelně projevovat i na slábnoucí pozici MZS vůči ústředí
v Praze. V dubnu 1942, u příležitosti oslav Vůdcových narozenin, se do Brna
ohlásil sám předseda Jan Fousek, který zde přednesl jeden ze svých aktivistických projevů.74 Naproti tomu tato návštěva přinesla jeden pozitivní
efekt, a to v podobě společné dohody a žádosti podané orgánům německé
okupační správy, aby byli propuštěni všichni čeští a moravští studenti
věznění po událostech 17. listopadu 1939. Tajemník MZS Adolf Merten
později dosvědčil, že doporučení rodičům internovaných studentů, aby
vstupovali do ČSSN, bylo promyšleným tahem v rámci intervenční strategie.
K uzavření dohody o koordinaci postupu ve věci propuštění studentů
došlo pouhé tři týdny před atentátem na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. Poté nabraly události směřující k zániku ČSSN rychlý
spád. S podporou státního ministra Karla Hermanna Franka si od léta 1942
uzurpoval stále větší díl reálné moci ve vládě ministr školství Emanuel
Moravec, který se netajil názorem, že strukturu českého spolkového a kulturního života je třeba podstatně zjednodušit. To se přímo týkalo i ČSSN,
který pokládal za zbytečný, s čímž začal oportunně souhlasit i jeho předseda
Jan Fousek. Ten v červenci 1942 sám navrhl ČSSN zrušit, ovšem s tím,
že bude zachováno Národní souručenství, „které samo jest schopno splniti
všechny úkoly, jež mu budou vládou protektorátu uloženy“.75 Fouskův plán,
72
Tamtéž, záznam Kanceláře státního prezidenta z 11. 3. 1942 (P 263/42).
73
AKPR, KPR, kart. 177, inv. č. 1202, Český svaz pro spolupráci s Němci – Belcredi
(D 3845/41). Přiložena je kromě jiného i kopie vládního nařízení ze dne 23. 10. 1941 o založení Studijního ústavu pro výzkum německé kultury a jeho stanovy.
74
Tamtéž, dopis předsedy okrskové skupiny MZS v Brně MUDr. K. Zuba prezidiu Policejního ředitelství v Brně ze dne 4. 4. 1942 (A 1074/42).
75
Tamtéž, dopis ústředního vedoucího Národního souručenství J. Fouska státnímu
prezidentovi ze 7. 7. 1942 (P 745/42, respektive A 3633/42).
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spočívající v obětování ČSSN a v zachování alespoň Národního souručenství, stále silnější ministr Emanuel Moravec stejně nebral vážně. Oznámení
o tom, že se ČSSN sám dobrovolně rozpustí, přišlo na brněnský sekretariát
MZS v polovině září 1942. Předseda Jan Fousek a místopředseda Tomáš
Krejčí písemně informovali jednatele MZS o zahájení likvidace a tlumočili
poděkování prezidenta Emila Háchy a ministra Emanuela Moravce všem
členům MZS za to, že „přispěli účinně k převýchově naší veřejnosti k říšskému
myšlení“.76 Následovalo již jen zdlouhavé jednání o likvidaci úřední agendy
a vypořádání finančních aktiv a pohledávek, které se táhlo až do jara roku
1943.77 V rámci tohoto řízení se Pavlu Krippnerovi a Adolfu Mertenovi
podařilo značnou část zbylých aktiv obratně odčerpat a využít k sociální
pomoci rodinám perzekvovaných českých odbojářů. V následujících letech
po likvidaci ČSSN mnozí funkcionáři a členové MZS ještě sami zakusili
mnohá bezpráví, mnohdy i s tragickým koncem. Za všechny uveďme
Vladimíra Dolanského (zemřel v březnu 1945 ve Flössenburgu) a Josefa
Kadlece (zemřel v létě 1945 krátce po propuštění z koncentračního tábora). Ostatní členy přípravného výboru MZS, eventuálně výboru okrskové
skupiny v Brně, čekala hned po skončení války nelehká obhajoba jejich
svobody a cti před retribučními orgány třetí republiky.
Prakticky bezprostředně po osvobození Československa se činnost
všech organizací a spolků podezřelých z kolaborace s nacistickým režimem
dostala do hledáčku bezpečnostních, zpravodajských a justičních orgánů
nové, tzv. třetí republiky. Tyto orgány především zkoumaly, zda se na činnost ČSSN a jeho funkcionářů a členů mohou vztahovat ustanovení specifikovaná v příslušném dekretu prezidenta republiky o potrestání nacistických
zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.78
V souvislosti s rodící se kauzou ČSSN je nutno předeslat, že dva nejvyšší
představitelé pražského ústředí ČSSN, tj. Jan Fousek a Tomáš Krejčí, byli
postaveni rovnou před Národní soud. Oba byli ovšem spolu s Josefem
Nebeským v první řadě obžalováni za aktivismus v Národním souručenství,
zatímco jejich funkce v ČSSN figurovaly v obžalobě až na druhém místě.79
76
MZA v Brně, C 12, kart. 2686, sign. Tk XXI 6674/46, dopis vedoucích členů Ústřední
likvidační komise ČSSN jednateli MZS v Brně JUDr. J. Kadlecovi z 15. 9. 1942 (č. j. 3310/42).
77
AKPR, KPR, kart. 177, inv. č. 1202, sign. A 2493/43, přesně nedatované výkazy o financování ČSSN (A 17, 185, 973, 1009).
78
Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. ze dne 19. 6. 1945. Později byl doplněn
změnami č. 22/1946 Sb., č. 149/1946 Sb., č. 217/1946 Sb., č. 245/1946 Sb. a především
retroaktivní změnou č. 33/1948 Sb. Zákon obsahuje především paragrafový výčet zločinů
proti státu, zločinů proti osobám a majetku, pamatuje rovněž na udavačství a je doplněn
i všeobecnými ustanoveními. Velmi významná je druhá hlava zákona, která ustanovuje
mimořádné lidové soudy, zavádí institut veřejného žalobce a definuje způsob řízení před
mimořádnými lidovými soudy včetně výkonu uložených trestů. Šlo o vysoce efektivní normu,
která svou razancí a důrazem na rychlost vykonání v jednostupňovém řízení přibližuje výkon
spravedlnosti spíše podmínkám válečného stavu, tj. modelu stanných soudů.
79
NA, Národní soud, kart. 1–2, sign. TNS 7/47. Trestní spisy právě proti těmto třem
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Průběh vyšetřování a soudního řízení české větve ČSSN není předmětem
tohoto příspěvku. Nicméně nelze vyloučit, že verdikt Národního soudu,
kterým byli Jan Fousek a Tomáš Krejčí sice uznáni vinnými podle retribučního dekretu, avšak bylo upuštěno od jejich potrestání, mohl mít nepřímý
vliv i na paralelně probíhající vyšetřování MZS v Brně.80
Posuzování charakteru ČSSN a podílu vedoucích představitelů MZS
na jeho činnosti se v první fázi, tj. přibližně do konce roku 1945, pro
všechny dotčené funkcionáře vyvíjelo příznivě. Oběma vedoucím činitelům Karlu Belcredimu a Pavlu Krippnerovi se ještě na jaře 1945 podařilo
získat velmi důležité osvědčení o národní spolehlivosti. Osvědčení bylo
vydáno po posouzení pravdivosti obsahu výslechového protokolu, který
byl s oběma sepsán 15. května 1945 na úřadovně Národní bezpečnostní
stráže v Brně, a jeho doplnění ze dne 18. května 1945.81 Oba do protokolu
popravdě uvedli, že skutečnou náplní činnosti MZS byla obrana českých
zájmů proti zvůli nacistické okupační správy na Moravě, a doplnili i řadu
konkrétních příkladů úřední šikany a diskriminace, které museli v době
okupace osobně čelit.82 Karel Belcredi měl navíc již od 8. května 1945 v rukou důležité potvrzení brněnského ZNV o své bezúhonnosti.83 Příslušné
orgány tudíž musely brát v potaz skutečnost, že v případě vznesení obvinění
proti Karlu Belcredimu a Pavlu Krippnerovi podle znění dekretu č. 16 by
jejich činnost byla neoddělitelná od činnosti ostatních členů předsednictva, což by s ohledem na nemalý počet obětí působilo naprosto absurdně.
Pro další vývoj kauzy bylo rovněž významné to, že potenciální pachatelé
zločinu proti republice se těšili důvěře nejen některých významných politiků třetí republiky, včetně prezidenta Edvarda Beneše a Jana Šrámka, ale
i řady vlivných spoluobčanů v Brně, jejichž rodinám za okupace nezištně
pomáhali. Tito spoluobčané ochotně poskytovali bývalým funkcionářům
MZS příznivá svědectví. A v neposlední řadě nelze rovněž podcenit zájmy
osobám nicméně byly převedeny do archivního fondu Mimořádný lidový soud Praha, který
je uložen v SOA v Praze pod značkou LS 437/48.
80
Výslednou bilanci činnosti Národního soudu sumarizoval koncem května 1947 v expozé
před plénem Ústavodárného Národního shromáždění ministr spravedlnosti P. Drtina. Zmínil
v něm rovněž jména J. Nebeského, J. Fouska a T. Krejčího. Ústavodárné NS RČS 1946–1948,
stenoprotokoly, 55. schůze, čtvrtek 29. května 1947 [online]. Dostupné z: http://www.psp.
cz/eknih/1946uns/stenprot/055schuz/s055007.htm [cit. 17. 3. 2016].
81
MZA v Brně, C 12, kart. 2686, sign. Tk XXI 6674/46, protokol Národní bezpečností
stráže v Brně z 15. 5. 1945 ve věci ČNNS – zjištění (č. j. 305/45). Též ABS, Zemský odbor
bezpečnosti II Praha, sign. 315-50-65, Belcredi Karel, protokol o výslechu Karla Belcrediho
ze dne 15. 5. 1945, Vylíčení a správné ocenění někdejší MZS ze dne 18. 5. 1945.
82
V letech 1939–1942 byl K. Belcredi opakovaně zván brněnským gestapem na výslechy,
kde musel vyvracet podezření z protiněmeckého smýšlení a jednání. Kromě odebrání honebního lístku a zbraní byl zbaven funkce plnomocníka na velkostatcích v Rájci nad Svitavou
a v Čechách pod Kosířem a funkce předsedy Svazu statkářů na Moravě. Jeho syn Jan byl
vyloučen ze studia na gymnáziu. Velmi citelným postihem bylo rovněž uvalení nucené správy
na rodový velkostatek v Líšni.
83
MZA v Brně, C12, kart. 2686, sign. Tk XXI 6674/46, potvrzení ZNV v Brně o provedeném šetření ve věci K. Belcrediho z 8. 5. 1945 [s nečitelným podpisem].
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Československé strany lidové a Československé strany národně socialistické, s jejichž diskrétní podporou mohli dotčení funkcionáři počítat.84 Obě
politické strany měly v Brně velmi silné pozice, což se projevilo například
tím, že v květnových volbách 1946 zde na rozdíl od většiny velkých měst
v českých zemích nezvítězila KSČ.
Cílem sebeobhajoby Karla Belcrediho a Pavla Krippnera bylo zastavit
další vyšetřování pokud možno již v jeho rané fázi a tím předejít situaci,
že by byla na všechny funkcionáře MZS podána žaloba. Sám dekret tuto
možnost do jisté míry předjímal, i když jen jako zcela výjimečnou a okrajovou. Druhý odstavec § 16 dekretu umožňoval upustit od potrestání,
bylo-li obecně známo, že „obžalovaný jednal s úmyslem prospěti českému
nebo slovenskému národu, nebo Československé republice či jejím spojencům“.
Toto ustanovení však nebylo v praxi mimořádných lidových soudů příliš
používáno. Pokud existovala politická vůle vyvinit některé osoby z formálně
trestného jednání, byla vždy snaha zařídit to již v přípravném řízení, předejít tak formálnímu vznesení obžaloby, a tím i zahájení soudního řízení.
Velkým úspěchem pro všechny funkcionáře MZS, potenciálně podezřelé
z kolaborace, bylo v tomto směru rozhodnutí ZNV v Brně ze 7. září 1945,
ve kterém stálo: „Oznamuji Vám, že vyšetřovací komise při Zemském národním
výboru v Brně přezkoumala Vaši žádost, pokud se jedná o činnost ve spolupráci
s Němci, a rozhodla, že činnost Vaše byla národně zcela nezávadná, a proto Vám
vydává toto potvrzení, že Vás nelze považovati pro shora uvedené členství v tzv.
Přípravném výboru pro spolupráci Čechů s Němci za osobu státně nespolehlivou
podle dekretu prezidenta republiky ze dne 19. 5. 1945.“85
Následující události, zejména dění kolem celé kauzy v průběhu
roku 1946, potvrzovaly, že aktivní kroky, které všichni členové výboru
podnikali na svou obhajobu během druhé poloviny roku 1945 s cílem
dosáhnout úplného vyvinění a očištění svých jmen, se ukázaly být jako
nanejvýš správné a prozíravé. Bezpečnostní orgány, v nichž ustavičně
posilovala své pozice KSČ, nicméně rozhodně nemínily kauzu MZS jen
tak opustit. Těsně před Vánoci 1945 odeslal bezpečnostní referát ZNV
v Brně tamní oblastní úřadovně Státní bezpečnosti dopis se sdělením, že
na příkaz ministerstva vnitra došlo k „zavedení trestního řízení proti Dru.
84
Je pravděpodobné, že o vývoji kauzy se nechal diskrétně informovat i sám prezident
E. Beneš, v jehož paměti byli K. Belcredi a H. Strachwitz velmi dobře zapsáni díky památné
deklaraci české šlechty z podzimu 1938. Kromě toho choval prezident úctu i k právnické
rodině Dolanských z Brna. JUDr. J. Dolanský, otec člena výboru MZS V. Dolanského, byl
ve dvacátých letech ministrem spravedlnosti právě v Benešově vládě a tehdejší premiér
a ministr spravedlnosti se s rodinou stýkal i soukromě na letní chatě nedaleko Rájce nad
Svitavou. Jiný člen výboru MZS, K. Richter, byl v letech 1945–1948 významným exponentem
Československé strany národně socialistické na brněnské radnici.
85
Odkazujeme konkrétně na rozhodnutí doručené tajemníku A. Mertenovi, nicméně
stejné rozhodnutí obdrželi všichni členové přípravného výboru MZS. SOkA Znojmo, A-2,
kart. 300, inv. č. 25, Disciplinární případy 1948–1959, dokument XY.s.
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Krippnerovi, advokátu v Brně“.86 Stejný nebo podobný přípis vztahující se
na další čelné funkcionáře výboru MZS se sice v nám známých pramenech
nedochoval, z následujícího vývoje kauzy lze však analogicky usuzovat, že
příslušné složky postupovaly pokud ne přímo jednotně, tak přinejmenším
koordinovaně tak, aby žádná z jimi sledovaných osob dalšímu vyšetřování
neunikla. Poté, kdy se funkcionářům MZS podařilo získat příznivá stanoviska ze strany ZNV, volilo ministerstvo vnitra vyčkávací taktiku a průběžně
prostřednictvím bezpečnostního odboru ZNV a oblastní úřadovny Státní
bezpečnosti trpělivě pořizovalo materiály, které by mohly proti sledovaným
osobám ve vhodné chvíli použít. Koncem ledna 1946 ministerstvo písemně
požádalo oblastní oddělení Státní bezpečnosti v Brně, aby systematicky
vyšetřilo, „jakou úlohu BELCREDI při tom zastával a co jest tam o jeho činnosti
v této spojitosti [s MZS], případně o jeho činnosti v době německé okupace vůbec
známo“.87 Mocným podnětem k opětovnému „oživení“ se stalo rozhodnutí ministerstva vnitra, kterým byl ČSSN oficiálně zařazen do kategorie
organizací fašistické povahy.88 Tím okamžikem se opět zintenzivnil zájem
nejen Státní bezpečnosti, ale rovněž druhého oddělení Zemského odboru
bezpečnosti (ZOB II).89 Brněnská úřadovna Státní bezpečnosti odeslala
24. září 1946 veřejnému žalobci u mimořádného lidového soudu dopis,
ve kterém uvedla, že vzhledem k fašistické povaze ČSSN jsou všichni
jeho funkcionáři důvodně podezřelí ve smyslu druhého odstavce třetího
paragrafu retribučního dekretu. Jmenovitě bylo v dopise uvedeno všech
43 členů přípravného výboru jmenovaných 18. května 1940, a to včetně
těch funkcionářů, kteří byli za okupace popraveni nebo kteří zemřeli
v koncentračních táborech či na následky věznění. Na závěr dopisu se
konstatuje, že osm členů výboru již obdrželo osvědčení o spolehlivosti
od ZNV. Státní bezpečnost se evidentně s dosavadním vývojem případu
86
MZA v Brně, C 12, kart. 2686, sign. Tk XXI 6674/46, dopis bezpečnostního referenta
ZNV v Brně adresovaný brněnské úřadovně Státní bezpečnosti v Mozartově ulici ze dne
22. 12. 1945.
87
Tamtéž, dopis ministerstva vnitra adresovaný ředitelství Národní bezpečnosti – oddělení
Státní bezpečnosti v Brně z 22. 1. 1946 (č. j. Zh-3084/18. I.46).
88
NA, Národní soud, kart. 2, pres. spisy 1/46-97/47, dopis ministerstva vnitra z 16. 1.
1946 adresovaný deseti bezpečnostním orgánům a složkám státní správy a samosprávy ve věci
nacistických a fašistických organizací – výklad ustanovení § 2 a 3 retribučního dekretu (č. j.
Z/II-31366-45).
89
Zřízení ZOB II inicioval přímo ústřední výbor KSČ na zasedání v říjnu 1945. Vedení
KSČ se tehdy totiž obávalo, že se na Státní bezpečnost ještě nemůže plně spolehnout. Protože
ovládnutí „lidovládných“ orgánů, tj. národních výborů, se jevilo jako snazší, rozhodla se KSČ
vybudovat paralelní zpravodajské složky při obou zemských národních výborech v Praze
a v Brně (s expoziturou v Ostravě). Na Moravě byl odbor téměř výhradně obsazen příslušníky
zpravodajské brigády Prokop Holý a do jeho čela byl postaven R. Procházka, sovětskými
orgány vyškolený parašutista. Ten rychle vybudoval rozsáhlou zpravodajskou síť, která byla
přímo úkolována a řízena předsednictvem ústředního výboru KSČ. K výstavbě a organizaci
bezpečnostních složek po válce obecně srov. D v o ř á k o v á , Jiřina: Státní bezpečnost
v letech 1945–1953. (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek). Praha
2007.
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nemínila smířit a závěr o národní spolehlivosti a nezávadnosti jednání těchto osmi členů za okupace začala zpochybňovat. Konkrétně byly zmíněny
brněnské přednášky Tomáše Krejčího a Jana Mertla, které propagovaly
nacistickou ideologii. V neprospěch obviněných rovněž mělo svědčit to, že
se jedna z přednášek konala u příležitosti Hitlerových narozenin. Zúčastnil
se jí i předseda ČSSN Jan Fousek, jenž stanul před Národním soudem.
Pokud by se Státní bezpečnosti podařilo přesvědčit veřejného žalobce,
že se na zmíněné přednášky vztahují ustanovení retribučního dekretu,
ocitli by se automaticky všichni členové MZS v bezprostředním ohrožení
pádu do soukolí retribučního soudnictví. Velkou výhodou pro dotčené
funkcionáře bylo, že Státní bezpečnost si byla vědoma povinnosti nechat
nejprve přezkoumat dříve zmíněná osvědčení o národní spolehlivosti, která
dotyčným funkcionářům poskytovala alespoň dočasně silnou politickou
a společenskou ochranu. Bezpečnostní orgány si mezitím zjistily, že kromě
oněch problematických přednášek, jejichž autory byli navíc externí hosté
z Prahy, nemají o žádných jiných projevech aktivismu jakékoli poznatky,
natož zjištění podložená věrohodnými důkazy. Z jejich postupu tak lze
soudit, že iniciativa k znovuoživení kauzy byla motivována a „živena“ pouze
politicky. Tomu nasvědčuje i dotazníkové šetření, které na všechny osoby
ve spojitosti s MZS zahájil brněnský ZOB II. Charakter údajů v dotazníku
naznačuje záměr dlouhodobě shromažďovat kompromitující informace
o nepřátelských osobách s cílem zneužít je potenciálně k politickým
účelům.90 Na trestní oznámení Státní bezpečnosti91 reagoval v říjnu 1946
veřejný žalobce při Mimořádném lidovém soudu v Brně JUDr. Čermák
dopisem adresovaným ZOB II při ZNV v Praze.92 Žalobce věc uzavřel
tím, že záležitost postoupil Národnímu výboru hlavního města Brna a ten
ji měl posoudit z hlediska dekretu o národní cti.93 Záležitosti na této
úrovni měly projednat příslušné vyšetřující odbory okresních, respektive
městských národních výborů. Aby se mezitím zabránilo riziku promlčení
již rozpracovaných případů, přijalo ještě před volbami 1946 Prozatímní
Národní shromáždění zákon, kterým se doplnilo ustanovení zmíněného
dekretu č. 138. Názorně sledovat linii případu v této rovině můžeme například u významného člena přípravného výboru MZS Huga Strachwitze
(Strachvice).94 Ten byl vyslechnut vyšetřující komisí Okresního národního
90
ABS, Zemský odbor bezpečnosti II Praha, sign. 315-51-3, ČSSN, Strachwitz Hugo,
dotazník pro evidenci ministerstva vnitra ze dne 5. 3. 1946.
91
ABS, Zemský odbor bezpečnosti II Praha, sign. 315-50-65, Belcredi Karel, Funkcionáři
Českého svazu pro spolupráci s Němci – zločin § 3 retribučního dekretu, přípis ze dne 24. 9.
1946.
92
Tamtéž, přípis veřejnému žalobci u Mimořádného lidového soudu ze dne 19. 10. 1946.
93
Dekret prezidenta republiky č. 138/1945 Sb. ze dne 27. 10. 1945, o trestání některých
provinění proti národní cti.
94
Nedlouho po osvobození požádal H. Strachwitz příslušný úřad o počeštění svého
přímení na Strachvic, v čemž mu bylo vyhověno.
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výboru (ONV) v Kroměříži dne 5. března 1946.95 Výsledkem bylo konstatování komise, že Strachwitzova činnost si ve skutečnosti zasluhuje uznání
za svůj protinacistický obsah. Díky tomuto příznivému výsledku pak mohl
Hugo Strachwitz zaujmout post vojenského referenta při ONV, na který
ho nominovala okresní organizace Československé strany lidové. Stejně
příznivě skončilo šetření i u ostatních členů přípravného výboru MZS, čímž
se celá kauza zdála být nadobro uzavřena.
Postavení členů a funkcionářů MZS se náhle změnilo k horšímu následkem únorového převratu 1948 v Československu. Shodou okolností
přesně měsíc po přijetí demise ministrů nekomunistických stran, tj. 25.
března 1948, byla uzákoněna změna retribuční legislativy.96 Rychlost,
s jakou byl zákon přijat, byla dána tím, že na něm komunističtí legislativci
ve spolupráci s pracovníky bezpečnostních složek pracovali již dlouho
před únorem 1948, takže v době probíhajícího převratu byl téměř hotov.
Záleželo jim také na tom, aby tuto normu mohli po převratu co nejrychleji
použít jako jeden z nástrojů, pomocí kterého by mohli okamžitě začít pronásledovat své politické nepřátele. Jako první měli přijít na řadu exponenti
nekomunistických stran, jimž se před únorem 1948 podařilo obhájit se
nebo se očistit před mimořádnými lidovými soudy a očistnými komisemi.
Tomuto nebezpečí v té době již nemusel čelit Pavel Krippner, který následkem dlouhodobého pracovního a psychického vypětí z posledních let
zemřel na podzim 1947. Karel Belcredi, na jehož psychickém rozpoložení
se dlouhotrvající proces obhajování rovněž negativně podepsal, okamžitě
pochopil, jaké nebezpečí pro něj může novelizovaná retribuční legislativa znamenat. Zorganizoval proto ještě koncem března 1948 schůzku se
svými bratry Jindřichem a Karlem, na níž se dohodli, že raději uprchnou
z Československa do bezpečí západního exilu. Podařilo se jim to přesně
v polovině dubna, přičemž hranici jim pomohla překročit převaděčská
skupina na Znojemsku.97 Některé indicie ze spisů bezpečnostních složek
naznačují, že Státní bezpečnost o plánovaném útěku rodiny Karla Belcrediho předem věděla, nicméně pravděpodobně ze zpravodajských důvodů
mu nezabránila.98 Jisté však je, že odchodem ze země se Karel Belcredi
a jeho příbuzní vyhnuli další perzekuci a možná si i zachránili život. Jiní
členové výboru MZS, kteří se rozhodli zůstat v Československu, dopadli
většinou velmi zle. Strastiplné časy zažívali například všichni příslušníci
rodiny Strachwitzů. V první polovině padesátých let byli nejprve zbaveni
majetku a vystaveni všemožným ústrkům a protivenstvím. Koncem pa95
ABS, Zemský odbor bezpečnosti II Praha, sign. 315-51-3, ČSSN, Strachwitz Hugo,
protokol o výslechu ze dne 5. 3. 1946.
96
Zákon č. 33/1948 Sb.
97
V červnu 1948 byla celá převaděčská skupina odhalena Státní bezpečností a mnozí její
členové, včetně známého převora dominikánského kláštera ve Znojmě J. A. Zemka, neunikli
exemplárnímu potrestání před Státním soudem.
98
ABS, Zvláštní vyšetřovací spisy, arch. č. ZV-41 MV, Antonín Langmajer.
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desátých let hlava rodu Hugo Strachwitz a jeho syn Bedřich politickému
procesu a následnému věznění stejně neunikli.99 Československo opustili
s většinou příbuzných až v roce 1968, kdy se k tomu naskytly vhodné podmínky. Osudy dalších představitelů MZS byly různé. Například tajemník
Adolf Merten se po válce přestěhoval z Brna zpět do Znojma, kde se jako
člen sociálnědemokratické strany angažoval v komunální politice. Na jaře
1948 byl jakožto příslušník levicové frakce nejdříve „sloučen“ do KSČ,
nicméně již o rok později byl z této strany vyloučen, a to pod záminkou
své funkce v MZS za okupace. Poté se odstěhoval do severních Čech, kde
pracoval až do konce sedmdesátých let. Podobně rozmanité byly osobní
příběhy i dalších členů výboru.
Pokud bychom se nyní pokusili celkově zhodnotit činnost ČSSN
v rámci širšího fenoménu české kolaborace s fašismem, dojdeme k závěru,
že patrně žádná protektorátní aktivistická organizace se ve své činnosti
vnitřně nerozštěpila na dvě tak diametrálně odlišné zemské odnože. Nositeli
aktivistické koncepce byly pražské ústředí a Česká zemská skupina ČNNS
v Praze, zatímco MZS sledovala úplně jiné cíle. Když to po válce příslušné
komise národních výborů a především veřejný žalobce Mimořádného
lidového soudu v Brně zjistili, nepokládali za možné funkcionáře výboru
MZS obvinit z kolaborace, a těm se tak podařilo stíhání vyhnout a svá
jména v nalézacím řízení očistit. Nic proti tomu nezmohly ani komunisty
řízené bezpečnostní složky, které se snažily proti členům MZS shromažďovat usvědčující důkazy. Situace protagonistů této zajímavé kauzy se
náhle změnila po únorovém převratu 1948, neboť hned v březnu 1948
byla uzákoněna možnost obnovení retribučních řízení. Na toto nebezpečí
někteří členové MZS reagovali odchodem do západního exilu. Na osudech
jiných představitelů výboru, kteří se rozhodli zůstat v Československu, se
nicméně většinou ukázalo, že režim v této konkrétní kauze k obnově řízení
nepřistoupil. Pokud byli aktéři případu později jakkoli perzekvováni nebo
diskriminováni, stalo se tak kvůli jiným záminkám nebo důvodům. To byl
i případ dvou členů rodiny Strachwitzů (Strachviců), kteří sice na konci
padesátých let byli odsouzeni k trestu vězení, avšak nikoli v souvislosti
s nastíněnou historií Moravské zemské skupiny Českého svazu pro spolupráci s Němci v Brně.

99

ABS, Vyšetřovací spisy, arch. č. V-4368 MV, Ilegální skupina řádu sv. Lazara.
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Tschechischer Verband für die Zusammenarbeit mit den
Deutschen – Mährische Landesgruppe in Brünn (1940–1942)
Das Schicksal einiger führender Repräsentanten
Tschechischer Verband für die Zusammenarbeit mit den Deutschen wurde im Sommer 1939 gegründet und erlebte nachfolgend im Mai 1940 eine Reorganisation, wobei sich
in Mähren eine autonome Sektion unter dem Namen Mährische Landesgruppe (Moravská
zemská skupina – MZS) konstituierte. Im ersten Teil der vorliegenden Studie werden die
inhaltlichen Aspekte der Arbeit der MZS bis zur Zerschlagung des gesamten Verbandes im
September 1942 analysiert. Im nachfolgenden Teil geht es um die Art und Weise, wie sich
die Mitglieder des Vorbereitungsausschusses der MZS gegenüber der Beschuldigung der
Kollaboration und damit einer Anklage vor dem Außerordentlichen Volksgericht zu entziehen suchten. Dies gelang ihnen auch vollständig im Prozess der sog. Rechtsfindung vor den
Untersuchungskommissionen der Nationalausschüsse. Umfangreiche Aktivitäten gegen diese
ehemaligen Mitglieder entwickelten die von den Kommunisten gelenkten Sicherheits- und
Nachrichtendienste, die intensiv nach kompromittierenden Informationen suchten. Der letzte
Teil der Studie deutet an, welche Gefahren für die Mitglieder des MZS die Erneuerung der
Retributionslegislative nach dem Februar 1948 darstellten. Auf die neuen Verhältnisse reagierte ein Teil der Mitglieder mit einem Gang ins Exil, andere blieben in der Tschechoslowakei
und sahen sich verschiedenen Formen von Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt.
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Denisa Nečasová
Nová elita?
Státní řády a vyznamenání 1951–1955∗

A New Elite?
State Orders and Awards in 1951–1955
The study focuses on the conferring of state orders and awards as means of creating
a new elite in Czechoslovakia at the beginning of the 1950s. The problem is placed
within a larger context of theory and contemporary image of the elites. From the
methodological perspective the study represents a quantitative, cultural-historical
case study.
Key words: Czechoslovakia, the 1950s, elite, state award, discourse

Nominace osob na státní vyznamenání a řády provází každoročně
vlna více či méně rozbouřených debat. Ve veřejném prostoru se spekuluje o vhodnosti či nevhodnosti kandidátů a kandidátek. Jak se průměrný
zpěvák popmusic či herec ze seriálů zasloužili o stát? Důvodem těchto
otázek je symbolický význam státních ocenění. Vyznamenaní jedinci se
stávají vybranou skupinou, elitou státu. Tyto úvahy – ať už veřejné, či
neveřejné – nejsou žádnou novinkou. V historii Československa bychom
jistě našli řadu problematických osob. Pravděpodobně nepřekvapí, že se
v nemalém množství objevovaly také po únorovém převratu. Možná ale
udiví, že na počátku padesátých let byli tehdejšími institucemi nominováni
na nejvyšší státní ocenění i lidé, kteří z různých důvodů komunistickému
režimu nevyhovovali a nakonec si při návštěvě Hradu s prezidentem rukou
nepotřásli.
Ve své studii se věnuji otázce udělování státních řádů a vyznamenání
v Československu na počátku padesátých let jako jednomu ze způsobů
vytváření nové elity. Problematiku zasazuji do širšího kontextu teorie elit
a jejich dobového obrazu. Z metodologického hlediska jde o kvalitativní
případovou studii kulturněhistorického charakteru. Tradiční statistické
pojetí v rámci bádání o elitách nechávám záměrně stranou.
∗
Studie vznikla v rámci projektu GAČR Konstrukce nového socialistického člověka
v poúnorovém Československu č. 14-24603P.
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Koncept elit
Česká historiografie dosud nevěnovala otázce elit v poúnorovém
období Československa dostatečnou pozornost.1 V rámci moderních
dějin jednoznačně preferovala dřívější období, zejména pak 19. století.2
Problematika elit se jako předmět bádání začala v českém prostředí objevovat až po pádu komunistického režimu v roce 1989. Důvodem byla
silně negativní interpretace samotného termínu elita a teorie elit ze strany
komunistické unifikující vědy, která se zaměřovala především na jiné skupiny obyvatelstva, zvláště na dělnictvo.3 V rámci tematicky a metodologicky
proměněné české historiografie již nalezneme několik publikací, které se
danou problematikou v éře komunistického Československa zabývají a také
explicitně pracují s teorií elit. Jde především o knihu Marka Pavky Kádry
rozhodují vše a publikaci Františka Svátka s názvem Politické a sociální elity.4
V posledních letech se na knihkupecké pulty dostaly rovněž historiografické texty zaměřené na problematiku sociální stratifikace a mobilizace
v poúnorových letech. Přední místo zde zaujímají práce Lenky Kalinové
a Jakuba Rákosníka.5
Teorie elit je spojena s řadou jmen, významných textů a diskuzí.
Od doby svého vzniku před více než sto lety, kdy její základy položili italští
sociologové Vilfredo Pareto a Gaetano Mosca, prošla mnoha proměnami
a dnes se vyznačuje pluralitou různých směrů a přístupů.6 Pro teorii elit je
1
Zahraniční autoři se tradičně českými zeměmi a bývalým Československem zabývají
v omezené míře. V kontextu daného tématu si velkou pozornost však zaslouží David W. Paul,
který již na konci sedmdesátých let napsal zásadní práci věnující se skladbě elit stranického
aparátu. Svůj dílčí příspěvek k dané problematice připojili i Gordon Skilling a Peter Heumos.
P a u l , David W: The Cultural Limits of Revolutionary Politics. Change and Continuity in Socialist Czechoslovakia. New York 1979; S k i l l i n g , Gordon: Stalinism and Czechoslovak
Political Culture. In: Tucker, Robert C. (ed.): Stalinism. Essays in Historical Interpretation.
London – New York 1999; H e u m o s , Peter: Stalinismus in der Tschechoslowakei. Journal
of Modern European History 2, 2004, s. 82–109.
2
Srov. Š t a j f , Jiří: Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830–1851.
Praha 2005; M a l í ř , Jiří: Občanská společnost na Moravě. Spolky, stanovy, elity. Brno 2014;
K l a d i w a , Pavel – P o k l u d o v á , Andrea – K a f k o v á , Renata: Lesk
a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914 II/1. Muži na radnici. Ostrava 2008;
K u b ů , Eduard – Š o u s t a , Jiří (edd.): Finanční elity v českých zemích (Československu)
19. a 20. století. Praha 2008.
3
Srov. M y š k a , Milan: Slovo úvodem… In: Knob, Stanislav – Rucki, Tomáš (edd.):
Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia. Sborník z konference
věnované 95. výročí narození Arnošta Klímy. Ostrava 2011, s. 7–10.
4
P a v k a , Marek: Kádry rozhodují vše! Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit.
(Prvních pět let komunistické vlády). Brno 2003; S v á t e k , František: Politické a sociální
elity. Praha 2003.
5
K a l i n o v á , Lenka: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. Praha
2007; R á k o s n í k , Jakub: Sovětizace sociálního státu. Praha 2010.
6
S otázkou definicí elity se stále potýká i současná věda, oscilující od příliš úzkého až
po velmi široké pojetí, díky němuž se k elitě přiřazují například i celebrity. Srov. K e l l e r ,
Jan: Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha 2010, s. 62–85.
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rovněž příznačné, že již dávno není doménou pouze sociologie či politologie, ale je využívána i dalšími příbuznými obory, včetně historiografie.
V rámci širokého spektra teorií jsem se pro potřeby svého příspěvku inspirovala francouzským politologem Ezrou N. Suleimanem7 a americkým
politologem Haroldem D. Lasswellem.8 Ačkoli se oba věnovali relativně
tradičním přístupům ke zkoumání elit ve společnosti, některé jejich teze
a celkové uchopení problematiky lze dobře využít při kulturněhistorickém
kvalitativním přístupu. Suleiman nabízí zajímavou, širokou definici, která
je podle mého názoru výborně aplikovatelná na procesy vytváření nových,
zejména pak „netradičních“ elit společnosti. Podle něho „všichni ti, kteří drží
pozici autority, jsou součástí elity“.9 Obdobně Lasswellův teoretický přínos
lze příhodně využít při analýze transformačních snah v poúnorovém Československu. Americký politolog se ve své práci nezabývá pouze definicí
elity, ale také tím, co dané vymezení v širším kontextu znamená. Podle něj
ten, kdo stojí v čele společnosti, je příslušníkem elity a zároveň představuje „měřítko hodnot, kterými daná společnost žije“.10 Lasswell tím odkazuje
především k interpretační fázi výzkumu. Osoby oceněné na státní úrovni
poukazují k hodnotám daného systému; a v tomto kontextu není podstatné,
zda jde o preference pouze proklamované, či většinově skutečně uznávané.
Definice a teorie elit spjaté s komunistickou érou se oproti předchozím11 i následujícím12 vymezením vyznačovaly aktivizací silně negativních
konotací. Nutno předeslat, že v oficiálním diskurzu se tento termín běžně
nepoužíval. Zdůvodnění nám může přinést pohled do dvou akademických
slovníků, které byly v Československu během čtyřicetiletého komunistického panství vydány. V prvním z nich (z roku 1972) se o elitě píše jako
7
Ezra Suleiman se ve své stěžejní práci zabýval pozicí notářů ve Francii, tedy poměrně
obvyklou významnou složkou společnosti v moderní éře. V souladu s „tradicí“ francouzského
politického myšlení se však nevěnoval primárně empirickým výzkumům, zaměřil se spíše
na teoretické reflexe problému. S u l e i m a n , Ezra N.: Private Power and Centralization
in France. The Notaires and the State. Princeton – New Jersey 1987.
8
V kontextu mého příspěvku považuji za neméně inspirativní odborný zájem Harolda
Lasswella o širší kulturní a sociální aspekty teorie elit. Ve svém stručném nástinu základních
východisek a postupů při výzkumu elit se neomezuje jen na sociální strukturu společnosti,
rekrutaci elit, popřípadě otázku moci, ale problematizuje také faktor industrializace, technologické inovace apod. Koneckonců Lasswellův tehdejší výzkum elit byl součástí velkého
projektu Revolution and Development of International Relations (RADIR), který chtěl
poukázat na základní principy společenské změny posledních desetiletí. L a s s w e l l ,
Harold D. – L e r n e r , Daniel – R o t h w e l l , Easton: The Comparative Study of
Elites. An Introduction and Bibliography. Standford 1952.
9
S u l e i m a n , Ezra N.: Elites in French Society. Princeton 1978, s. 4. Citováno podle
P a v k a , M.: Kádry rozhodují vše!, s. 22.
10
„[…] criterion of the values by which that society lives.“ L a s s w e l l , H. D. – L e r n e r , D. – R o t h w e l l , E.: The Comparative Study of Elites, s. 1.
11
B e z e c n ý , Zdeněk – L e n d e r o v á , Milena: Několik poznámek k proměnám
elit v Čechách. In: tíž – Kubeš, Jiří (edd.): Proměny elit v moderní době. Sborník k narozeninám
docenta Roberta Saka. České Budějovice 2003, s. 17–18.
12
Hesla Elita a také Elitismus demokratický. In: Velký sociologický slovník. Praha 1996,
s. 252–254.
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o „skupině osob, která zaujímá ve společnosti významné postavení, a u nemarxistických sociologů [je to] vrstva, která je povolána vést a řídit společnost“.13
Teorie elit je ve slovníku vystižena v rámci hesla „Elitářská teorie“: „Reakční
koncepce, která tvrdí, že společnost byla vždy rozdělena na malou vládnoucí
skupinu, elitu a ovládanou většinu, masu […]. O elitářské teorie se opírala
fašistická a nacistická ideologie, byly uplatňovány též některými revizionisty
proti zásadám socialistické demokracie.“14 V druhém, rozsáhlejším slovníku,
vydaném o třináct let později, se základní způsob interpretace nezměnil,
jen díky většímu rozsahu publikace hesla získala větší prostor. Elita je
zde definována jako „první a nejlepší část určitého celku. […] v buržoazní
sociologii je to označení vedoucí skupiny ve společnosti, obvykle se místo rozhodujících vlastnických vztahů a členění společnosti na třídy vyzdvihuje vztah
masy a elity“.15 V souladu s tím, teorie elit je „koncepce o zvláštním poslání
a výjimečné společenskopolitické a intelektuální aktivitě elit, tj. nepočetných
privilegovaných vrstev společnosti a pasivitě ostatních, zejména lidových mas.
Teorie se rozšířily zvláště v epoše imperialismu a jsou zaměřeny proti dělnické
třídě a jejímu poslání. […] v revizionistických teoriích vystupují jako elita
různé skupiny inteligence“.16 Z uvedených citací vyplývají tři hlavní důvody
absence termínu elita v dobovém komunistickém diskurzu. První vychází
z představy dělení celku na elity, ovládající versus masy, ovládané, která
byla v přímém rozporu s oficiální marxisticko-leninskou ideologií, dělící
společnost na třídy a proklamující rovnostářství, dynamičnost a permanentní
aktivitu společenských tříd. Druhým důvodem bylo ztotožňování teorie
elit s fašistickou a nacistickou ideologií, v pozdějším komunistickém slovníku s „imperialismem“. Nutno podotknout, že dočasná „krize“ teorií elit
po druhé světové válce s fašismem rozhodně souvisela. Zejména v západní
Evropě se tento proud bádání kvůli svým negativním konotacím rasové
a etnické hierarchie příliš nerozvíjel a přesunul se do Spojených států. Ani
zde však bádání nedosáhlo stejného rozsahu jako před válkou. Transformoval se hlavní předmět zájmu teorií – ze studia demokracie se přesunul
na diktátorské režimy.17 Skutečnost, že „elita“ nepatřila v éře komunismu
k běžné slovní výbavě, vysvětlují konečně i citované odkazy na revizionistické tendence. V šedesátých letech se totiž teorie elit v Československu
na několik let přece jen začala rozvíjet,18 ale po zlomu v srpnu 1968 a konci
13
Heslo Elita. In: Malý encyklopedický slovník A–Ž. Praha 1972, s. 285.
14
Heslo Elitářská teorie. In: Malý encyklopedický slovník A–Ž. Praha 1972, s. 283.
15
Heslo Elita. In: Malá československá encyklopedie II. Praha 1985, s. 305.
16
Heslo Teorie elit. In: Malá československá encyklopedie VI. Praha 1987, s. 162.
17
František Svátek upozorňuje, že pojem elita měl již od 19. století jasně nerovnostářský
charakter. Rovněž poukazuje na to, že ještě několik desetiletí po druhé světové válce byla
„elita“ natolik zatížena fašistickou minulostí, že mezi západoevropskými intelektuály byly až
do poloviny sedmdesátých let jakékoli snahy o oživení bádání na tomto poli vnímány jako
„ofenziva ideologie pravice“. S v á t e k , F.: Politické a sociální elity, s. 10–14.
18
Vedle textů Františka Svátka jde zejména o knihu sociologa Miroslava Jodla Teorie
elity a problém elity, publikovanou v roce 1968 a záhy stáhnutou z prodeje. O dvacet šest
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tzv. pražského jara opět z odborných kruhů vymizela.19 Poměrně vyhrocené
interpretace několika let zájmu československé vědy o teorii elit se objevují
v publikaci s příznačným názvem Mýtus elit z počátku normalizace, v níž
jsou tyto proudy nazývány „revizionismem“, „ideologickou diverzí“ apod.20
Dělnictvo jako nová elita
Absenci termínu „elita“ v dobovém komunistickém diskurzu však
nepovažuji za překážku v analytické reflexi této skupiny obyvatelstva.
Únorový převrat vedený v roce 1948 Komunistickou stranou Československa (KSČ) neznamenal jen politickou transformaci, ale nesl s sebou
zároveň řadu změn na všech úrovních společnosti. Důležitou proměnou
prošla a podle dobových hesel také nutně měla projít i sociální struktura.
Předchozí společenské vrstvy zastávající významné postavení ve společnosti
byly z těchto pozic odsunuty a v rámci nového uspořádání představovaly
negativní prvek, který dle oficiálního diskurzu bránil plnému rozvoji socialismu. Na pozice dřívější elity většinou nastoupily jiné osoby, pocházející z odlišných sociálních vrstev a především charakterizované odlišným
ideovým zakotvením. Nové elity se měly stát revoluční vůdčí silou, která
přivede celou společnost do bran vysněného komunismu. Nešlo však
o pasivní přístup, ale o aktivní snahu budovat „novou“, „lepší“ společnost,
tvořenou novými socialistickými muži a ženami.21 Na sjezdu KSČ v roce
1949, tedy již rok po únorovém převratu (tehdy interpretovaném jako
revoluce), hovořila v tomto smyslu poslankyně Anežka Hodinová-Spurná:
„Před očima nám vyrůstají lidé nového typu. Nové výrobní prostředky jako by
uvolňovaly pouta a pocity méněcennosti.“22
Při pohledu do deníků, časopisů i propagandistických brožur poúnorových let vyvstává poměrně jednotný obraz. Novou elitu, která měla
nahradit a v oficiálních textech i nahradila starou buržoazii, představovala
dělnická třída.23 V dobových textech nalezneme mnoho variací této teze,
let později vyšel text pouze s drobnými úpravami znovu. J o d l , Miroslav: Teorie elity
a problém elity. Příspěvek k dějinám a problematice politické sociologie. Praha 1994.
19
Český disent se v době normalizace věnoval jiným sociálněvědným a filozofickým
otázkám, a teorie elit se tak v jeho produkci výslovně neprojevila. M a c h o n i n , Pavel:
Výsledky, přínosy a problémy zkoumání elit od šedesátých let 20. století do současnosti. In: Frič,
Pavel – Machonin, Pavel – Nebola, Martin – Tuček, Milan: Elity v české postsocialistické
transformaci (1989–2007). Praha 2011, s. 44.
20
M á c h o v á , Jiřina – V a n ě k , Antonín: Mýtus elit. Praha 1973.
21
Tento trend měl hlubší kořeny spojené s problematikou nového člověka. Srov.
S a u e r l a n d e r , Karol: Christus als Herkules oder Der Arbeiter als Neuer Mensch. In:
Lepp, Nicola – Roth, Martin – Vogel, Klaus (edd.): Der Neue Mensch. Obsessionen des 20.
Jahrhunderts. Catr 1999, s. 49–56.
22
H o d i n o v á - S p u r n á , Anežka: Příspěvek do diskuse. In: Protokol IX. řádného
sjezdu Komunistické strany Československa. Praha 1949, s. 310.
23
Zde je nutno opět připomenout, že studie se věnuje tomu, jaká společnost měla být,
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například v brožuře Lidová demokracie a její funkce ve výstavbě socialismu,
určené pro stranické školení, se píše, že „politická a hospodářská moc je v rukou dělnické třídy, která ve svazku se všemi pracujícími vrstvami obyvatelstva
a v jejich zájmu uskutečňuje veliké cíle budování socialismu“.24 Tento příklad,
stejně jako ostatní, se v zásadě nevymyká z interpretací klasiků ideologie.
Lenin již ve své zásadní knize Stát a revoluce považoval dělnickou třídu
za jediného možného „vůdce všech pracujících a vykořisťovaných mas, které
buržoazie vykořisťuje, utiskuje a deptá“.25
O prosazení toho, aby politická, hospodářská a v neposlední řadě
i symbolická moc byla opravdu „v rukou dělnické třídy“, aby reálně došlo
k nahrazení staré elity novou, vedení komunistické strany usilovalo mnoha
různými způsoby. V oficiálním diskurzu zejména poúnorových let nalezneme řadu příkladů propagujících dělnickou třídu jako celek i jednotlivé její
členy. Pracovníci z dělnických profesí se stávali řediteli továren, probíhaly
kampaně hledající dělnické spisovatele nebo se organizovaly zkrácené kurzy
umožňující dělníkům bez dostatečného předchozího vzdělání studovat
na vysoké škole a zastávat odborné funkce, zejména v soudnictví.26 Dělnický
původ byl považován za jednu z důležitých podmínek úspěšného působení
na významných společenských pozicích. Mezi ně patřilo například i členství v předsednictvu nejvýznamnější organizace žen. Jedna z „řadových
pracovnic“ v průmyslu se z této pozice pokusila přiblížit hlavní cíle organizace na plenárním zasedání jejího předsednictva. Díky stenografickému
záznamu se dochoval přesný zápis, který vypovídá o limitech zapojování
dělnictva do významných pozic ve státních institucích: „Úkolem Výboru
československých žen je bojovat proti tomu, když se kde u žen projeví např.
nechuť porozumět nedostatku cukru a jiných věcí, když je jasné, že když si sami
nevyrobíme, např. cukr, nemůžeme ho mít.“27 Naplnit požadavek preference
dělníků a dělnic nebylo v dané době jednoduché a dlouhodobě udržitelné
zejména z důvodu vysoké odborné nekompetentnosti. Koneckonců tento
problém nebyl pouze československým specifikem, ale objevil se také
a nikoli tomu, jaká skutečně byla. V tomto kontextu bych zmínila výzkum Petera Heumose
věnovaný průmyslovému dělnictvu, v němž se uvádí, že ve stalinistickém období tvořili dělníci poměrně vysoké procento obětí politického pronásledování na všech úrovních soudní
a mimosoudní represe. Šlo o 25–30 %. H e u m o s , Peter: „Vyhrňme si rukávy, než se kola
zastaví!“ Dělníci a státní socialismus v Československu 1945–1968. Praha 2006, s. 21.
24
Lidová demokracie a její funkce při výstavbě socialismu. Šesté thema roku stranického školení
1950–1951. Praha 1950, s. 12.
25
L e n i n , Vladimír I.: Stát a revoluce. Učení marxismu o státu a úkoly proletariátu
v revoluci. Praha 1950, s. 39. Citováno podle F r e y , Jaroslav: Příručka pro studium marxismu-leninismu. Praha 1950, s. 442.
26
Srov. B a u e r , Michal: Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let
20. století. Jinočany 2003, s. 215–274; C o n n e l y , John: Zotročená univerzita. Sovětizace
vysokého školství ve východním Německu, v českých zemích a v Polsku v letech 1945–1956. Praha
2008, s. 407–416; P a v k a , M.: Kádry rozhodují vše!, s. 54–64.
27
Národní archiv (= NA), 22 Ústřední výbor (= ÚV) KSČ – komise žen, aj. 155, plenární
zasedání Výboru československých žen, 20. 5. 1953.
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v Rusku záhy po říjnové revoluci.28 Podle Marka Pavky především právě
z uvedených příčin dominoval trend cíleného dosazování dělníků a dělnic
do vedoucích pozic jen do poloviny roku 1952. Tehdejší předseda vlády
Antonín Zápotocký ve svém projevu v rámci schůze předsedů závodních
organizací KSČ v červnu daného roku prohlásil, „že je nutno skoncovat
s biologickým hlediskem při výběru kádrů“.29
Jedním ze způsobů, jak dělnické třídě zajistit důležité a respektované
místo ve společnosti, bylo i oceňování státními vyznamenáními a řády.
Při prvním udělování Řádu práce a republiky v roce 1951 byl dělnický
charakter oceněných zdůrazňován v projevech významných představitelů.
Antonín Zápotocký hovořil o tom, že ačkoli bylo v síních Pražského hradu
předáváno již mnoho cen, „teprve nyní za prezidenství Klementa Gottwalda
stali se hosty ti, kteří jimi dříve nikdy nebývali – dělničtí pracovníci“.30 Tuto
skutečnost považoval za důkaz „velikého přelomu, který se u nás v posledních
letech udál“.31 Obdobně hovořil i jmenovaný prezident Gottwald. Ve své
řeči vyjmenovával všechny oblasti průmyslu, v nichž ocenění působili,
a dělnickou třídu nazval „pánem ve státě“. Naprostá dominance dělníků mezi
oceněnými pak podle něj ukazuje, jak hluboké kořeny socialismus zapustil.32
Státní řády a vyznamenání
Problematiku státních řádů a vyznamenání v souvislosti s dělnictvem
můžeme relativně podrobně sledovat také díky dobře dochovaným archivním materiálům. Z hlediska daného tématu je rovněž zajímavé, že až
na specifický Řád 25. února byla ocenění ve sledovaném období udělována
převážně či pouze dělníkům. V případě nových státních vyznamenání šlo až
do roku 1953 dokonce vždy pouze o zaměstnance působící v dělnických
profesích. V přehledu nominovaných podle příslušnosti k jednotlivým
průmyslovým sektorům jednoznačně dominoval těžký průmysl, na nějž se
Československo v té době orientovalo především. Například v roce 1952
nejvíce vyznamenaných pocházelo z gesce ministerstva těžkého průmys28
Na tento problém v porevolučním období v Sovětském svazu poukazuje Sheila Fitz
patrick. Tehdejší snahy o preferenci dělnické třídy vedly k zásadní dichotomii mezi „Red“
a „experts“. V roce 1927 méně než jedno procento členů komunistické strany mělo ukončené
vysokoškolské vzdělání, přičemž většina z nich pracovala ve sféře vzdělávání, zdravotnictví
a sociální správy. Pouze mizivá část působila v technických oblastech. Obdobně jako v Československu, i v Sovětském svazu se od radikálního vytváření nové dělnické elity postupně
ustupovalo. F i t z p a t r i c k , Sheila: The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary
Russia. Ithaca 1993, s. 149–182.
29
P a v k a , M.: Kádry rozhodují vše!, s. 51–52.
30
Projev předsedy vlády A. Zápotockého. Rudé právo 31, 1. 5. 1951, s. 2.
31
Tamtéž, s. 2.
32
Uhájíme mír silou svých budovatelských úspěchů! Projev presidenta republiky Klementa
Gottwalda k vyznamenaným nejlepším pracovníkům. Rudé právo 31, 1. 5. 1951, s. 2.
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lu, následovalo ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů a na třetí
příčce stanulo ministerstvo paliv a energetiky. Naopak nejméně oceněných
spadalo pod ministerstva vnitřního obchodu a zahraničního obchodu,
jejichž zástupci si z Hradu odnesli pouze po jednom titulu.33 V seznamu
nominovaných a oceněných za rok 1954 se ale již neobjevují pouze dělníci
a dělnice. Nalezneme zde několik jedinců, kteří svojí profesí spadají spíše
do kategorie úředníků či „inteligence“. Jde o novináře, architekta, lékaře,
vedoucího odboru pracovních sil apod.34 Tato skutečnost pravděpodobně
souvisí se změnou radikálních preferencí dělnictva a s výše uvedeným
projevem Antonína Zápotockého z poloviny roku 1952.35
Z archivních materiálů rovněž vyplývá, že vedení KSČ usilovalo o širší
zastoupení žen a mládeže mezi oceněnými. Tyto výzvy nesměřovaly přímo
k veřejnosti, ale byly součástí interních instrukcí kádrovému oddělení
ústředního výboru KSČ. Například roku 1955 po předložení návrhů byla
komise zabývající se nominační procedurou vyzvána k doplnění seznamu
o zástupce těchto skupin obyvatelstva.36 Podíl žen mezi oceněnými byl
ve všech sledovaných letech vždy poměrně malý a v průměru se blížil
přibližně desíti procentům. V roce 1951 si vyznamenání Za vynikající práci
odneslo pouze jedenáct žen z celkového počtu 135 oceněných a vyznamenání Za zásluhy o výstavbu jen šest žen při úhrnném počtu 71 oceněných.37
Kandidátky na tato ocenění měly vždy bezproblémové posudky a patřily
mezi členky KSČ. Vyzdvihovaly se zejména jejich pracovní výsledky,
například navýšení norem o padesát a více procent, překročení plánu,
propagace nových výrobních metod či mizivá absence. Objevují se zde
však i genderově zajímavá hodnocení korespondující s dobovými snahami
o prosazování žen do tradičně mužských profesí. Jelikož většina mužů ani
žen nebyla pravděpodobně tímto trendem příliš nadšena, ocenění měla
sloužit zároveň i jako podpora pro boření obvyklých genderových stereo
typů, stojících na představě práce „přirozeně“ vhodné pro ženy a muže.
Jedna z vyznamenaných, s iniciálami A. M.,38 byla vyzdvihována za to, že
„jako první žena v továrně přešla na brusku“.39 Explicitněji je hodnocení vyjádřeno v posudku dělnice F. G., pracující s velkou vrtačkou: „Zařazením se
na velkou vrtačku zlomila názory, že tato práce je jen pro muže.“40 Uvedenou
33
NA, 1261/2/6 Kádrové oddělení ÚV KSČ, kart. 13, aj. 45, řády a vyznamenání 1952.
34
NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 67, návrhy na vyznamenání.
35
Domnívám se, že přítomnost kandidátů na vyznamenání a státní ceny bez dělnického
původu potvrzuje teze Marka Pavky o změně priorit při vytváření nových elit.
36
NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 67, zápis z porady komise o vyznamenáních, 1. 5. 1955.
37
NA, 1261/2/6, kart. 13, aj. 41/1-2, vyznamenaní Za vynikající práci, vyznamenaní
Za zásluhy o výstavbu.
38
U všech kandidátů a kandidátek na státní vyznamenání a řády, kteří se neobjevili
v dobovém tisku, budu používat pouze jejich iniciály.
39
NA, 1261/2/6, kart. 13, aj. 41/2, dotazník.
40
NA, 1261/2/6, kart. 13, aj. 41/1, dotazník.
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evaluaci předčila pak dělnice H. S., obsluhující parní kotel v mlékárně,
která „na svém pracovišti zastává práci dvou mužů“.41
Státní vyznamenání bylo především symbolickým oceněním, díky
němuž se vybraní jedinci stávali novou společenskou elitou. Samotná vidina
návštěvy Hradu, setkání s prezidentem a dalšími významnými představiteli
státu mohla budit značný obdiv okolí. V roce 1951 se předávání státních
řádů kromě prezidenta, zástupců vlády a politických stran účastnili také
velvyslanci socialistických zemí, „národní umělci Marie Majerová a Ivan
Olbracht a jiní přední kulturní pracovníci, rektoři vysokých škol, šéfredaktoři
československého tisku“.42 V propagandistické brožuře o vyznamenaných byla
tato nevšední událost popisována mimo jiné na příkladu nositelky Řádu
práce Anny Filipové: „Mocné vzrušení a dojetí se zmocnilo všech účastníků
slavnostního aktu ve chvíli, kdy s dojetím přitiskla k srdci diplom a propůjčený
Řád práce. Netajila se slzami, vždyť to byla pro ni nejslavnostnější chvíle v jejím
životě.“43 Navíc všichni, kterým se na prsou vyjímala stuha s řádem, se stali
hosty na hlavní tribuně při prvomájovém průvodu v Praze, takže jim – stejně
jako nejvyšším představitelům státu a strany – mávaly a zdravily je tisíce lidí.
Nový komunistický režim si vytvořil svůj vlastní systém zahrnující
různé typy a úrovně ocenění. Pro sledované období je relevantní zejména
zákon o vyznamenáních a čestných uznáních č. 247/1949 Sb. ze 17. listopadu 1949, který novelizoval předešlé zákony tohoto typu. Praktické aspekty
a upřesnění parametrů ocenění pak upravovala dvě vládní nařízení z let
1951 a 1955.44 Prvním a zároveň nejvyšším oceněním se stal Řád 25. února.45
Primárně byl určen především těm, kteří se podíleli na politické změně
v únoru 1948, tedy těm „osobám, skupinám a útvarům, které se v únorových
dnech zasloužily vynikajícím způsobem o zmaření puče domácí a zahraniční
reakce a dovršení vítězství lidově demokratického zřízení“.46 Specifičnost tohoto ocenění nespočívala jen v tom, že se považovalo za nejprestižnější, ale
také v tom, že v prvním roce oceňování Řád I. třídy47 získali jen nejvyšší
představitelé státu, tedy členové vlády a vysokých orgánů ústředního výboru KSČ.48 Do doby vydání prvního vládního nařízení upravujícího řády
41
NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 54, návrh na vyznamenané ze strany Krajského národního
výboru KSČ v Liberci, II. oddělení ÚV KSČ, 9. 4. 1952.
42
Slavnostní vyznamenání nejlepších pracovníků na pražském Hradě. Rudé právo 31, 1. 5.
1951, s. 2.
43
Proč byli vyznamenáni. O zemědělských pracovnících vyznamenaných Prvního máje 1954
Řádem republiky a Řádem práce. Praha 1954, s. 39.
44
P u l e c , Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny.
Praha 1980, s. 18.
45
L o b k o w i c z , František: Encyklopedie řádů a vyznamenání. Praha 1999, s. 210.
46
NA, 1261/2/6, kart. 1, aj. 1, dopis oznamující zřízení vyznamenání, 1. 2. 1949.
47
Řád 25. února byl rozdělen do tří tříd. První třídou měli být oceněni lidé s „nejvýjimečnějšími zásluhami“ na únorovém převratu, druhou lidé s „výjimečnými zásluhami“ a třetí
třídou „zaměstnanci, kteří se zúčastnili se zbraní pohotovostních hlídek, akcí apod.“. NA, 1261/2/6,
kart. 1, aj. 1, směrnice pro udělování vyznamenání.
48
NA, 1261/2/6, kart. 1, aj. 4, seznamy navržených na Řád 25. února první třídy.
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a vyznamenání stát uděloval také další ocenění. „Běžnému“ obyvatelstvu
bylo dostupnější Československé vyznamenání práce II. a III. třídy, které
předával prezident na Hradě. V jednom roce jím bylo poctěno asi třicet
nejlepších pracovníků.49
Vyznamenaní vzorem pro ostatní
Od roku 1951 se začala udělovat další nová státní ocenění uvedená
v život vládním nařízením č. 30 z 3. dubna 1951.50 Ačkoli byly zřízeny tři
státní řády, tři vyznamenání a čestný titul Hrdina socialistické práce, ve sledovaném období byli lidé dekorováni v souhrnu pouze čtyřmi oceněními.
Za nejváženější byl pravděpodobně považován Řád práce, následoval Řád
republiky a vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, naproti tomu na pomyslné nejnižší příčce stálo vyznamenání Za vynikající práci.51 Všechna tato
ocenění byla chápána jako „projev vděčnosti a uznání za vynikající zásluhy
o československou republiku, zejména o pracující lid, dále za zvláště významnou
tvůrčí činnost nebo výkon nebo za zvláště vynikající čin velitelský, za hrdinství
při obraně vlasti, vynikající statečnost, odhodlanost nebo obětavost ve prospěch
celku“.52 Jejich symbolický význam zdůrazňovali i tehdejší představitelé
státu. Při prvním předávání Řádů práce a republiky označil Antonín Zápotocký jejich existenci za „charakteristický mezník na cestě nové výstavby
naší lidové demokratické republiky“.53 Udělení státního řádu či vyznamenání
ale nemělo jen ukázat, že nová socialistická společnost oplývá „jedinečnými
lidmi nového charakteru“, zcela odlišného od předchozích epoch, či ocenit
konkrétní hodnoty, jimiž byli nositelé státních cen obdařeni. Mnoho oficiálních textů vedle těchto aspektů často zmiňuje ještě další dva. V prvé
řadě se ocenění měli stát vzorem pro ostatní, kteří je budou následovat
a třeba se rovněž někdy dočkají obdobné prestiže. Jeden z mnoha příkladů
představuje kniha o nositelce Řádu republiky, dojičce Anežce Kantnerové,
v níž se mimo jiné píše: „Všude, odkud odjíždíš, se tak nerady s tebou loučí
a dožadují se nové brzké návštěvy. Vždyť to je tvůj úkol, Anežko: ať ve všech
kravínech našeho statku pracují žačky Anežky Kantnerové, ať se z nich stanou
takové Anežky jako ty.“54 Státní ocenění mělo zároveň fungovat jako závazek
49
NA, 1261/0/34 Klement Gottwald 1938–1953, sv. 53, aj. 883.
50
Vládní nařízení č. 30 ze dne 3. dubna 1951, kterým se zakládají řády a vyznamenání
a upravuje udělování čestného titulu hrdina práce. In: Pulec, V.: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny, s. 109–110.
51
Tato hierarchie nebyla nikde explicitně vyjádřena, ale usuzuji tak z počtu osob, které
ve sledovaných letech ocenění získaly. Řádem práce bylo vyznamenáno nejméně lidí. Pro
podrobnější informace o devalvaci ocenění na základě jejich kvantitativního navýšení viz
následující odstavec.
52
P u l e c , V.: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny, s. 18.
53
Projev předsedy vlády A. Zápotockého. Rudé právo 31, 1. 5. 1951, s. 2.
54
T r o j a n o v á , Jiřina: Anežka Kantnerová, průkopnice sovětských metod při zvyšování
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do budoucna, povzbuzení k vytrvalosti a k ještě větším výkonům. Právě
tento motiv dominuje krátkému proslovu úderníka Misky, jenž v roce
1951 na pražském Hradě hovořil za všechny vyznamenané: „Zavazujeme
se zde čestně, že budeme pracovat ještě lépe než dosud, že se budeme řídit Vašimi
moudrými radami a neustále se učit z nevyčerpatelných zkušeností sovětských
stachanovců, abychom splnili velký závazek, který nám z udělení řádu vyplývá.“55
Každoročně byly řády a vyznamenání uděleny pouze nepatrné části
obyvatel, v souhrnu šlo jen o několik stovek osob. Tato situace se ale
v průběhu let měnila a státní ocenění, stejně jako další ceny, devalvovaly,
obdobně jako například v bývalé Německé demokratické republice. Na počátku padesátých let zde bylo oceňováno okolo 250 nejlepších pracovníků
a o třicet let později se tento údaj vyšplhal na více než 4 000 osob ročně.
V šedesátých letech se snažilo vedení komunistické strany tomuto trendu
zabránit stanovením limitu 600 vyznamenaných, ale již následující rok byla
tato hranice dvojnásobně překročena.56 Počty osob vyznamenaných v rámci
jednotlivých kategorií se v Československu daného odvíjely od prestiže
konkrétních ocenění. Nejméně lidí získávalo Řád práce; například roku
1952 šlo pouze o sedm osob. Největšímu počtu lidí pak bylo v souladu
s hierarchií cen uděleno vyznamenání Za vynikající práci; v roce 1952 to
bylo 256 osob.57
Nejvyšší ocenění bylo roku 1954 propůjčeno také již zmiňované
Anně Filipové. Jak se tato ošetřovatelka prasat zasloužila o stát? Její životní příběh je podáván jako vzorový model, dokonce v upravené podobě
byl publikován v ediční řadě Vzory našeho zemědělství. Zde se píše, že si
tato prostá venkovská žena Řád práce plně zaslouží za „svou houževnatou
práci, za cestu, kterou již ušla zásluhou komunistické strany. Ze zakřiknutého
děvčátka vyrostla politicky uvědomělá žena, nový typ člověka na slovenské
vesnici“.58 Díky státnímu vyznamenání se dostala na titulní stranu deníku
s nejvyšším nákladem také Marie Kondásková. Krátký článek s názvem Žije
nový život líčí, jak tato mladá žena pracuje u míchačky, kde nevynechala
ani jednu směnu, práce ji naplňuje a „svým výkonem předčí leckterého muže“.
Ve volném čase se věnuje dobrovolným brigádám a také se již učí psát. Její
život se únorovým převratem výrazně proměnil. Již není o hladu, neničí ji
vyčerpávající dřina, ale užívá si pocitů radosti a štěstí. Čím je ale život této
mladé ženy tak jedinečný a pro stát přínosný? V článku se dočteme, „že
dojivosti krav. O životě a práci Anežky Kantnerové, dojičky a krmičky krav na ČSSS Troubsko,
odd. Jehnice, nositelky Řádu republ. a vyznamenání za Zásluhy o výstavbu. Praha 1953, s. 62.
55
Poděkování úderníka J. Misky. Rudé právo 31, 1. 5. 1951, s. 2.
56
K o t t , Sandrine: Communism Day-to-Day. State Enterprises in East German Society.
Michigan 2014, s. 93–94.
57
V roce 1952 získalo Řád práce 7 osob, Řád republiky 19 osob, vyznamenání Za zásluhy
o výstavbu 171 osob a vyznamenání Za vynikající práci 256 osob. NA, 1261/2/6, kart. 13, aj.
45, řády a vyznamenání.
58
Proč byli vyznamenáni, s. 31.
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dává všechny své síly pro budování nového života“.59 Moment novosti svorně
zmiňují i premiér a prezident ve svých projevech při předávání prvních
ocenění v roce 1951: „Nové řády a vyznamenání zřízené vládou republiky
Československé […] jsou vnějším výrazem toho, že se u nás rodí nové typy
pracovníků, lidí, které prezident republiky Klement Gottwald právem nazval
lidmi nové socialistické epochy.“60 V medializovaných příkladech oceněných
mužů a žen se svorně vyzdvihuje loajalita a podpora nového režimu, které
nabývají velmi často podobu především manuální práce.
Kritéria výběru ani samotná procedura nominací nebyly v poúnorových letech stabilní. Kandidáty na vyznamenání navrhovaly lokální instituce – zejména výbory místních nebo závodních organizací KSČ, ale posudek
byl vyžadován i od Revolučního odborového hnutí. Většina postupných
kroků byla podniknuta na půdě jednotlivých stranických organizací, přičemž nejvýznamnější slovo měl vždy ústřední výbor KSČ. V roce 1952
vstoupila do procesu také jednotlivá ministerstva, která shromažďovala
návrhy místních organizací a podávala souhrnné kandidatury za svůj resort.
V případě problematických kandidátů však bylo možné vyžádat si posudky
ještě od dalších masových organizací. Kritéria výběru kandidátů nebyla
příliš specifikována a v archivních fondech nalezneme jen poměrně obecné
formulace, které se v tomto směru podobají výše uvedenému kritériu pro
udělení Řádu 25. února či nových řádů a vyznamenání uvedených v život
vládním nařízením z roku 1951.61 Určitým vodítkem pro nás mohou být
zdůvodnění zveřejněná v dobovém tisku. Na výše uvedených příkladech
ošetřovatelky prasat a pomocné dělnice je zjevné, že hlavní důraz se kladl
na pracovní nasazení a především na pozitivní až nadšené přijetí nového
režimu.
V dobových textech nalezneme zajímavé propojení obou těchto aspektů. Příznačně se o nich vyjadřuje například Klement Gottwald: „Práce se vrací
na své čestné místo, které jí v lidské společnosti patří, dobrá a poctivá práce […]
se znovu uznává jako základní zdroj blahobytu, štěstí, pokroku a síly.“62 Podle
tehdejšího prezidenta práce také přestala být soukromou věcí jedince, ale
stala se „záležitostí společnou a společenskou“.63 Práce se tak změnila ve své
základní charakteristice; tato činnost již nebyla interpretována jako individuální zájem člověka zajistit si základní živobytí či realizovat svůj tvůrčí
59
Žije nový život. Rudé právo 33, 6. 5. 1953, s. 1.
60
Projev předsedy vlády A. Zápotockého. Rudé právo 31, 1. 5. 1951, s. 2.
61
Ačkoli se v uvedeném vládním nařízení objevují charakteristiky jednotlivých ocenění,
jejich vymezení není o mnoho konkrétnější. Například Řád republiky se dle instrukcí předsednictva vlády z roku 1955 propůjčoval „za zásluhy o výstavbu a budování ČSR, zejména o její
mírové budovatelské úsilí ve výrobě nebo kulturní či vědecké činnosti nebo zvyšování obranyschopnosti
státu“. NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 69, dopis předsednictva vlády, 29. 1. 1955.
62
Uhájíme mír silou svých budovatelských úspěchů! Projev presidenta republiky Klementa
Gottwalda k vyznamenaným nejlepším pracovníkům. Rudé právo 31, 1. 5. 1951, s. 1.
63
Tamtéž, s. 2.
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potenciál, ale jako vysoce důležitá hodnota přinášející člověku a především
celému kolektivu vedle blahobytu především nehmotné statky, například
štěstí a vnitřní sílu. Dané chápání práce nevyvěralo podle mého názoru
pouze z ekonomické nutnosti slabého státu radikálně transformujícího
své hospodářství a ze snahy efektivně přispět k všeobecnému aktivismu,
permanentně mobilizujícímu společnost. Důvodem mohlo být také ideologické zakotvení této interpretace v marxismu. Pro Marxe je práce základní
antropologickou kategorií; teprve v ní se člověk uskutečňuje, stává se sám
sebou: „Práce je především proces, probíhající mezi člověkem a přírodou, proces,
v němž člověk svou vlastní činností zprostředkovává, reguluje a kontroluje výměnu látek mezi sebou a přírodou.“64 Dobové příručky marxismu-leninismu
Marxovo pojetí dále posouvají a ve filozofickém slovníku z roku 1955 se
dokonce konstatuje, že v socialismu se vytvořil zcela nový poměr k práci,
protože se „změnila ve věc cti, slávy, statečnosti a hrdinství“.65
Upřesnění kritérií pro výběr kandidátů a kandidátek nabízejí ale
archivní dokumenty v podobě dochovaných dotazníků, které v případě
každého nominovaného vyplňovaly místní organizace. Zápisy jsou zde
věcnější a méně podléhají dobovým propagandistickým trendům. V dotaznících jsou zaznamenány základní údaje o pracovišti, místě a datu narození,
ale také posudky od zaměstnavatele či od stranické organizace.66 Můžeme
zde vysledovat čtyři hlavní okruhy, které byly v rámci procesu nominace
sledovány. Šlo o pracovní výsledky, názorové postoje a chování v minulosti,
politický profil a osobní charakter jedince.
Problematické nominace
V následujícím textu se již nebudu příliš věnovat dosud tematizovaným „vzorným pracovníkům, kteří tvoří nové slavné dějiny obou našich
národů“,67 ale soustředím se především na osoby, jimž bylo vyznamenání
uděleno až po průtazích nebo kterým nakonec nebylo dopřáno vůbec.
Tyto problematické momenty umožňují poukázat na limity celého procesu
vytváření nových elit.
Jelikož práce představovala jednu z nejčastěji opěvovaných hodnot,
velice sledovanou oblastí se stala pracovní morálka kandidátů. V této kate64
M a r x , Karel: Kapitál I. Praha 1953, s. 196.
65
Heslo Práce. In: Rozental, Mark M. – Judin, Pavel F. (edd.): Stručný filosofický slovník.
Praha 1955, s. 394.
66
Fond věnovaný státním řádům a vyznamenáním neobsahuje pouze dotazníky a posudky,
ale také řadu dalších materiálů z provenience různých institucí (například korespondenci,
zprávy o výsledku jednání stranických institucí, soupisy plánů či varianty seznamů nominovaných a oceněných). Následující interpretace tedy vychází z relativně pestrého dochovaného
materiálu.
67
Proč byli vyznamenáni, s. 6.
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gorii však nacházíme vysoký počet problematických či vyloženě negativních
hodnocení nominovaných. Nezřídka se totiž mezi nimi objevovali pracovníci, kteří výsledky své práce záměrně nadhodnocovali. S některými bylo
kvůli tomu dokonce již v době nominace zahájeno kárné či trestní řízení.
Týkalo se to například dělníka R. S., který vykázanou práci ve skutečnosti
neprovedl, nechával si ji však zaplatit.68 Navyšování pracovních výsledků
se prokázalo i u J. V. Motivy tohoto dělníka k falšování výkazů však nebyly
finanční, ale prestižní. J. V. toužil získat titul „čestný štít náčelníka dráhy“.69
Další skupinu lidí, jejichž posudky neobsahovaly zcela jasné hodnocení,
představovali ti, kteří sice dosahovali skvělých výsledků i bez falšování
údajů, ale v jejich pracovním přístupu posuzovatelé nacházeli problémy.
Samotné vysoké pracovní nasazení a schopnost plnit plán neznamenaly
automaticky bezproblémové nominační řízení. Kandidáti byli nuceni splnit
ještě několik dalších podmínek. V prvé řadě museli dosáhnout skvělých
pracovních výsledků díky novým socialistickým metodám práce. Těmi se
rozuměly způsoby práce převzaté ze Sovětského svazu, kde již byly několika
desetiletími budování socialismu úspěšně ověřeny.70 Dělnice A. U. se tak
dočkala negativního posudku, v němž byla kritizována za to, že vysokého
překračování norem dosahuje díky své fyzické kondici, a nikoli aplikací
nových metod.71 Udělit jí státní vyznamenání by nepomohlo dalšímu zavádění sovětských metod práce. Vedle pracovních úspěchů a užívání nových
metod však kandidáti museli splnit ještě další podmínku – o nové metody
práce se podělit se svými kolegy. Dělník D. M. zcela odmítal zaučovat své
kolegy a v posudku se mu dokonce vytýkalo i to, že přes zákaz vedení
továrny začal pracovat v dvanáctihodinových směnách.72 Obdobné výtky
padaly na hlavu řidiče F. B., který dokázal výrazně snížit spotřebu vozidla,
ale o způsob úspory pohonných hmot se „s ostatními soudruhy iniciativně
nepodělil“.73 Ačkoli mnoho kandidátů na státní vyznamenání překračovalo
pracovní normy o více než 150 %, slavnostního předávání na pražském
Hradě se nakonec nezúčastnili. Ukazuje se tím důležitost výše naznačené-

68
NA, 1261/2/6, kart. 13, aj. 49, návrhy na změny vyznamenání pracujících.
69
NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 69, dopis Revolučního odborového hnutí Ústřední rady
odborů tajemníku ÚV KSČ, 21. 4. 1955.
70
Zvláště v poúnorovém období se stalo zavádění nových pracovních metod velkým
trendem ve všech oblastech hospodářství. Například v zemědělství měla napomoci ke zvýšení
dojivosti krav metoda sovětské zemědělky Malininové, která dokázala vydojit asi o 150 % více
mléka, než se dařilo získat při užití „staré“ metody dojení. Na zavádění této metody do praxe
se na počátku padesátých let intenzivně podílel například i Svaz československo-sovětského
přátelství. Moravský zemský archiv v Brně, G 319 Krajský výbor Svazu československo-sovětského přátelství Brno 1945–1960, kart. 11, zpráva pro sjezd.
71
NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 70, dopis pro první oddělení ÚV KSČ, nedatováno.
72
NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 70, dopis prvního oddělení ÚV KSČ, nedatováno.
73
NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 69, dopis Krajského národního výboru v Brně tajemníku
ÚV KSČ, nedatováno.
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ho úzkého propojení práce s dalšími, zejména ideologickými a ideovými
motivy.
Neopominutelný zřetel posuzovatelů mířil rovněž na postoje a chování
kandidátů a kandidátek v minulosti. V dotaznících se bedlivě sledovala tři
hlavní období nedávné československé historie. Nejmenší zájem budilo
působení jedince v době první republiky. Zvláště u mladých kandidátů
na vyznamenání to bylo pochopitelné, protože v té době byli ještě dětmi.
U starších se kritika objevila ve sledovaném období pouze jednou. O továrenském pracovníku J. H. se místní organizace KSČ domnívala, že „jde
o starého měšťáka, který zrazoval dělnickou třídu za první republiky“.74 Mizivost
kladných či negativních zmínek o daném období považuji za zajímavou.
Interní materiály totiž příliš nekorespondují s prohlášeními a texty ve veřejném prostoru, v němž se meziválečným letem naopak věnovala značná
pozornost. Existence předchozího československého státu totiž v rámci
komunistické ideologie reprezentovala kapitalistickou společensko-ekonomickou formaci, s jejímiž následky je nutné se vypořádat. Tomuto postoji
odpovídal i poměrně militantní dobový oficiální diskurz pracující s postavou nepřátelského měšťáka. Další historická éra, které se věnovala patřičná
pozornost, byla vymezena lety 1938 a 1945. V daném období se kandidáti
dopouštěli nejvíce prohřešků. Mezi navrhovanými se objevil například
bývalý aktivní funkcionář Hlinkovy gardy Š. B.75 Příklad dělníka E. Š. je
rovněž zarážející. Ten se k židovským dělnicím, jež měl za války na starost,
choval natolik špatně, že se mu ještě na počátku padesátých let přezdívalo
„gestapák“.76 V posudcích kandidátů však můžeme nalézt i poměrně neobvyklý odsudek chování v kritických událostech roku 1938. Dotyčný K. H.
v inkriminované době bez svolení vyšších orgánů KSČ zavřel místní organizaci odborů a šel kopat zákopy proti německým vojákům místo toho, aby
se věnoval politické práci. Preference vlastenectví či „státního“ zájmu před
stranickou loajalitou mu po letech zabránila získat státní vyznamenání.77
Pravděpodobně nepřekvapí, že třetím bedlivě sledovaným obdobím byl
počátek roku 1948, respektive únorový převrat. V souvislosti s ním se žádné
závažné výtky u kandidátů neobjevují. Za jediné problematické hodnocení
můžeme považovat reference na dělníka B. O., který neměl dle krajského
výboru KSČ „ujasněný postoj ve věci znárodnění prádelny […] a jeho postoj
ke straně v té době nebyl upřímný“.78 Ostatní organizace v případě tohoto
kandidáta však poskytly pozitivní hodnocení, a tak se mu „neujasněný postoj“
nestal překážkou pro udělení vyznamenání v roce 1952.79
74
75
76
77
78
79

NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 69, dopis místní organizace KSČ.
NA, 1261/2/6, kart. 13, aj. 49, návrhy na změny týkající se vyznamenání pracujících.
NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 69, dopis kádrového oddělení předsednictvu.
NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 69, připomínky prvního oddělení k návrhům na vyznamenání.
NA, 1261/2/6, kart. 13, aj. 50, posudek krajského národního výboru KSČ na B. O.
NA, 1261/2/6, kart. 13, aj. 48, seznam osob vyznamenaných na Hradě v roce 1952.
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Třetí okruh, kterému byla v rámci procesu nominace věnována pozornost, představoval politický profil kandidáta. Důležitým vodítkem se
stala zmíněná reflexe vztahu nominovaných k jednotlivým historickým
mezníkům. Politický aspekt byl však detailněji zkoumán a v zásadě se jím
rozuměla úroveň „politické uvědomělosti“ a kvalita vztahu ke komunistickým idejím a hodnotám. Téměř všechny posudky v této oblasti byly
kladné a pouze u několika málo kandidátů můžeme nalézt jisté pochyby
či problémy ze strany hodnotících institucí. Týkaly se například pražského
dělníka J. K. se „zpátečnickými názory“80 nebo dalšího dělníka J. Č., v jehož chování se projevoval „sociálně demokratický oportunismus“.81 V obou
případech ale chybějí další upřesnění. Mezi navrhovanými se objevil také
V. U., jehož politický profil nebyl nejlepší. Podle krajského výboru KSČ se
„neúčastní politické práce a v mnoha případech se k ní staví záporně“.82 Jako
příklad zde byla uvedena situace, kdy navrhovaný odmítal vysvětlovat
ostatním dělníkům výhody osmihodinových pracovních sobot. V tomto
kontextu měl prohlásit, že stejné nápady měli již Němci za okupace a že
raději odevzdá stranickou legitimaci a nechá se zbavit všech funkcí. Navrhovaný V. U. se nakonec státního vyznamenání nedočkal. U všech zde
uvedených problematických osob však bylo v posudcích vždy zmíněno,
že jde o příkladného pracovníka.
Morální profil či charakterové vlastnosti jedince uzavíraly sledovanou čtveřici kategorií. Posuzovatelé se zde stejně jako u pracovní morálky
poměrně často uchylovali k negativním hodnocením, přičemž někteří
poukazovali na dosti závažné nedostatky. Výtky obsažené v posudcích se
týkaly buď čistě osobních vlastností jedince, nebo jeho jednání. Do první
skupiny spadaly například mstivost, prchlivost, neschopnost přijmout
kritiku či kariérismus. Ani v jednom z těchto uvedených případů se však
záporné osobnostní rysy jedince nestaly překážkou k udělení vyznamenání. Naopak nemorální jednání na veřejnosti nebo špatná pověst v mnoha
případech překážku představovaly. Několikrát se mezi kandidáty vyskytli
alkoholici a násilníci. Dělník K. S. se pravidelně opíjel a v nedávné době
„ztropil rvačku“.83 Za notorického alkoholika označil krajský výbor KSČ
dělníka F. Z.84 Seznam kandidátů na státní vyznamenání obsahoval i několik lidí, kteří měli problémy se zákonem. Proti bývalému řediteli J. S.
byl vypracován návrh žaloby pro zanedbání povinné péče a jen díky jeho

80
NA, 1261/2/6, kart. 13, aj. 49, nedoporučené návrhy krajů z roku 1952.
81
NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 70, dopis Krajského národního výboru KSČ v Jihlavě, 19. 3.
1955.
82
NA, 1261/2/6, kart. 13, aj. 49, návrhy na změny týkající se vyznamenání pracujících.
83
Tamtéž.
84
NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 70, dopis Krajského národního výboru KSČ v Olomouci,
18. 3. 1955.

116

N

O

V

Á

E

L

I

T

A

?

dlouholetému členství v KSČ nebyl nakonec hnán před soud.85 Takové
štěstí neměl další kandidát na vyznamenání V. Š., vůči němuž v době jeho
nominace bylo již vedeno „soudní líčení pro některé morální poklesky“.86 Pokud v tomto kontextu vyvstává otázka, nakolik byl aparát KSČ důsledný
a proč byl schopen přehlédnout výše uvedené problémy trestní povahy
kandidátů, další příklad ji posouvá ještě do jiného světla. V roce 1952 se
mezi kandidáty na státní vyznamenání ocitl i dělník J. K. z Ostravska. Šlo
o bývalého trestance, který „patřil do skupiny vraha Leciána a byl na delší dobu
odsouzen“.87 Záznam v trestním rejstříku však nominovaného automaticky
nevylučoval ze seznamu navrhovaných. Místní organizace KSČ vyznamenání udělit doporučovala s odůvodněním, že se bývalý násilník napravil
a nyní plní všechny své úkoly svědomitě a je příkladem pro ostatní. Proti ní
se však postavil krajský výbor KSČ, který naopak s poukazem na minulost
nominovaného návrh zamítl. Tento sporný příklad nakonec řešila Komise
pro výběr nejlepších pracovníků zřízená v rámci ústředního výboru KSČ.
Rozhodnutí komise lze nazvat jako alibistické, neboť vyslyšela obě výše
uvedené organizace. Kvůli doporučujícímu posudku J. K. ponechala na seznamu kandidátů a s ohledem na negativní stanovisko krajské organizace
navrhovala udělit vyznamenání nižší úrovně – místo Řádu práce měl člen
skupiny vraha Leciána získat vyznamenání Za vynikající práci. Rozhodující
slovo však měl politický sekretariát ústředního výboru KSČ, který nakonec
J. K. žádné ocenění neudělil.88
Závěr
Prosazení komunistického panství v Československu vedlo k řadě
významných změn. Jednou z nich byla radikální proměna dobově oceňovaných autorit, a tím v souladu s interpretací Ezry Suleimana také elit.
Dřívější pojetí elit a jejich příslušníků bylo až na výjimky v celém období
let 1948–1989 hodnoceno v rámci odborného i veřejného diskurzu velmi
negativně.89 Nové komunistické panství ale na koncepci elit nerezignovalo,
jen ji upravilo svým aktuálním požadavkům a potřebám. Nově oceňované
osoby se stávaly vzory hodnými následování ze strany dalších obyvatel
a obyvatelek státu. Na mnoha úrovních můžeme sledovat intenzivní snahy
o vytváření nové elity, která je jinak definována a ve srovnání s předchozími etapami reprezentována odlišnými představiteli a představitelkami.
85
NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 70, dopis Krajského národního výboru KSČ v Praze, 17. 3.
1955.
86
NA, 1261/2/6, kart. 20, aj. 70, dopis pro první oddělení ÚV KSČ, nedatováno.
87
NA, 1261/2/6, kart. 13, aj. 45, zápis ze schůze Komise pro výběr nejlepších pracovníků,
27. 2. 1952.
88
NA, 1261/2/6, kart. 13, aj. 48, seznam osob vyznamenaných na Hradě v roce 1952.
89
Nutno připomenout, že představitelé dřívějších elit byli často vystaveni perzekuci.
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Ve sledované období jde zejména o „dělnickou třídu“. Jeden ze způsobů
vytváření nových elit spočíval v systému udělování státních řádů a vyznamenání. V dobových projevech nalezneme mnoho odkazů na vysokou
individuální i celospolečenskou hodnotu těchto ocenění. Ve veřejném
prostoru díky tomu dostávali hlas lidé, kteří byli v dřívějších systémech
upozaděni – například dojička, ošetřovatelka prasat, pomocná dělnice
či úderník. Mimo jejich třídní původ patřily mezi zdůrazňované klady
především pracovní výkonnost a pozitivní přijetí nového socialistického
uspořádání, hodnocené jako zásluhy o stát.
Archivní materiály vztahující se k procesu udělování státních řádů
a vyznamenání však nejsou v tomto směru s oficiálním diskurzem v úplném souladu. Podle mého názoru jde o důležitý aspekt, protože kritéria
výběru kandidátů na státní řády a vyznamenání vypovídají s odkazem
na Harolda Lasswella také o tom, jaké hodnoty se v tehdejší společnosti
oceňovaly. Ačkoli instrukce pro výběr kandidátů se vyznačují obecností,
zdá se, že nejdůležitějším kritériem pro získání státních vyznamenání byl
žádoucí politický profil jedince. V této kategorii se totiž objevuje nejméně
problematických bodů. Obdobně důležitou roli hrálo i chování jedince
v minulosti, zejména pak v únorových dnech. Výtku či spíše pochybnost
nacházíme mezi všemi posudky pouze jedinkrát. Poněkud menší význam
se přikládal v nominačním procesu osobnostním rysům jedince, chování
a pracovní morálce. V těchto oblastech se objevuje největší počet výhrad,
někdy zásadního charakteru. Na základě archivních materiálů lze tvrdit, že
nejméně ceněnými se stávaly oblasti práce, osobních vlastností a jednání,
protože nejvíce unikaly zájmu či pozornosti navrhujících institucí nebo
jimi dokonce v některých případech nebyly považovány za příliš důležité.
Interní materiály tedy poukazují na odlišnou hodnotovou škálu, než jaká
byla prezentována v oficiálním diskurzu. Na prvním místě v důležitosti
stála politická uvědomělost, pozitivní vztah ke komunistickým idejím
a k převratu v roce 1948.
Jaké další dílčí závěry můžeme ale z těchto skutečností vyvodit?
Harold Lasswell hovořil mimo jiné o tom, že „pokud podrobíme zkoumání
povahu elit, dozvíme se mnoho o charakteru dané společnosti“.90 I přes jisté
limity zobecnění, které nám principálně metoda případové studie nastavuje, se domnívám, že ze zjištěných údajů můžeme vyvodit několik závěrů.
Zcela záměrně byly novým komunistickým panstvím prosazovány osoby
pocházející z dělnického prostředí, respektive vykonávající manuální práci.
Tento trend však nebyl striktně spjat ani s celým sledovaným obdobím.
Od roku 1953 se začínají objevovat v seznamech vyznamenaných i lidé
z jiných profesních skupin a postupem času jich přibývá. Zůstává však
90
„By learning the nature of elite, we learn much about the nature of the society.“ L a s s w e l l ,
H. D. – L e r n e r , D. – R o t h w e l l , E.: The Comparative Study of Elites, s. 1.
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otázkou, nakolik a v jaké podobě nakonec komunistické panství „dělnickou
třídu“ preferovalo. Pro proces vytváření nových elit v poúnorovém období
je rovněž zajímavé, že mezi kandidáty na státní vyznamenání nacházíme
nemalé množství „nevhodných“ osob. Bývalý trestanec, obžalovaný kvůli
„morálním pokleskům“, osoby páchající hospodářskou kriminalitu, notorický alkoholik atd. se díky nominačnímu procesu stali novou elitou. Pro
tehdejší komunistické panství bylo důležitější bezproblémové přijetí nových
politických poměrů, loajalita a ochota kandidátů plnit předepsané normy
a instrukce než jejich charakter, morálka či dokonce pracovní nasazení,
kterému se dostávalo v oficiálním diskurzu tolik pozornosti. Z institucionálního hlediska skutečnost vážných pochybení při volbě kandidátů na státní
vyznamenání relativizuje preciznost celého procesu nominací. A tím i preciznost „totální kontroly“ tehdejších komunistických institucí, včetně samotné
KSČ. Komunistická strana neměla vše pod naprostou kontrolou a nevěděla
o všech všechno. Ačkoli po únorovém převratu v Československu v roce
1948 postupně docházelo k sílícímu vlivu Státní bezpečnosti, k dominanci
jedné strany apod., tedy k realizaci znaků, kterými je klasifikován totalitární stát, nebyly to změny „absolutní“. Klasická teorie totalitarismu může
v tomto kontextu fungovat maximálně jako inspirativní teoretický model,
ale nikoli jako nástroj interpretačního zobecnění, protože v tomto směru
by byla nevhodně redukována mnohem pestřejší realita.
Eine neue Elite?
Staatliche Orden und Auszeichnungen in den Jahren 1951–1955
Der kommunistische Umsturz veränderte die Sicht auf die Eliten und das System der
Verleihung staatlicher Orden und Auszeichnungen in grundlegender Weise. Die frühere
Einschätzung der Eliten und deren Angehöriger erfuhr bis auf wenige Ausnahmen im gesamten Zeitraum 1948–1989 innerhalb des fachlichen und öffentlichen Diskurses eine sehr
negative Bewertung. Die neue kommunistische Herrschaft ließ freilich die Konzeption der
Eliten keineswegs fallen, sondern passte sie den aktuellen Gegebenheiten an. Eine der Formen zur Schaffung neuer Eliten zeigte sich im System der Verleihung staatlicher Orden und
Auszeichnungen. Das Bild der Eliten und die symbolischen Werte der neuen Herrschaft im
öffentlichen Diskurs im öffentlichen Diskurs stehen heute nicht im Einklang mit den Archiv
quellen. Als uneinheitlich erweist sich die Bewertung vor allem der Arbeitsergebnisse und
der moralischen Qualitäten der nominierten Personen. Die Studie bestätigt zudem, dass die
gezielte Etablierung der Arbeiter und Arbeiterinnen als einer neuen gesellschaftlichen Elite ab
1953 nachließ. Aus institutioneller Sicht erweist sich auch die Feststellung als bedeutsam, dass
es zu ernsten Zweifeln bei einzelnen Organen – insbesondere Parteiorganen – hinsichtlich der
Auswahl und Bewertung der Kandidaten kam. Diese Tatsache relativiert die These von der
absoluten Kontrolle der Gesellschaft, verbunden mit der klassischen Totalitarismus-Theorie.
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Hana Sedláčková
Formování nasavrckého panství
Od pobělohorských konfiskátů získaných
Františkem de Couriers po narovnání dědictví
s knížetem Janem Adamem z Auerspergu

Formation of the Nasavrky Estate
From the Post-White Mountain Confiscations Acquired by Franzis de Couriers until
the Heritage Settlement with Prince John Adam of Auersperg
The study focuses on the territorial development of the Nasavrky estate from the
beginning of the 17th century until mid-18th century, specifically until the ascent of
the Auersperg family. It is based on the study of land register inscriptions and their
comparison with the preserved descriptions of the estate. It also includes the genealogy
of the owners, prepared on the basis of available genealogical lists, and one chapter
focuses on heraldry. Using archival materials, the author moreover clarifies ambiguous
information appearing in older and newer scholarly works.
Key words: Nasavrky estate, 17th–18th century, family succession, territorial development

Úvod
V důsledku pobělohorských konfiskací změnilo mnoho statků v Čechách i na Moravě majitele. Mezi novými vlastníky se objevili „cizozemci“,
vojáci, kteří od panovníka získali jako válečnou náhradu nemovitý majetek
zabavený rebelujícím šlechticům. Prostřednictvím zabavených statků panovník odměňoval jak své velitele, tak vojáky s nižší hodností. Například
generál Don Baltasar de Marradas y Vigue, původem Španěl, získal mimo
jiné i panství Hluboká nad Vltavou. Marradas pořídil Hlubokou za 200 000
zlatých, přičemž tuto sumu pokryly dary a platy za vojenské služby císaři.1
Nový majetek se Marradas snažil scelit přikupováním okolních dvorů a především jej zachovat pro další generace založením fideikomisu. V polovině
17. století prodal Marradas panství hrabatům ze Schwarzenbergu, kteří
opět doménu zvětšovali.2 Podobně přišel na Moravě k majetku císařský
1
B í l e k , Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 I. Praha 1882,
s. CXXVIII, 349–350.
2
M a t l a s , Pavel: Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní? Praha 2011, s. 50–54.
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důstojník a později polní maršálek hrabě Rambaldo Collalto, původem Ital.
Roku 1623 mu připadl statek Brtnice a panství Černá a Rudolec. Brtnice
byla prodána Collaltovi za 110 000 zlatých. 3
Mezi nakupujícími „cizozemci“ byl i Francouz František de Couriers,
poručík Collaltova pluku.4 František de Couriers zakoupil statky bezmála
za 175 000 zlatých; část této sumy pokryly náhrady za vojenské služby.5
Na východě Čech nově nabyl statky Seč a Nasavrky, a právě zmíněné konfiskáty stály na počátku více než stoletého utváření nasavrckého panství.6
Cílem tohoto příspěvku je analýza způsobu formování nasavrckého velkostatku od počátku 17. do úvodu druhé poloviny 18. století. S přispěním
pramenů se snaží osvětlit hlavní dějinný vývoj, a vytvořit tak faktografickou
základnu pro další výzkum. Pozornost je zaměřena jak na genealogii majitelů panství, tak na jeho územní vývoj, což jsou nezbytné předpoklady
pro následné sestavení dějin správy a hospodářského vývoje.7 Na příkladu formování nasavrckého panství je pak ukázána všeobecná tendence
nakládání se šlechtickým majetkem v době pobělohorské (do přelomu
17. a 18. století), tedy snaha o rozmnožení statků, zaokrouhlení území
a o zabezpečení budoucích generací.8
Podstatná fáze formování nasavrckého panství spadá do období přelomu 17. a 18. století. Hrabě Josef František ze Schönfeldu (4. září 1668,
Praha – 18. února 1737, Zaječice)9 tehdy značnými nákupy podstatně
zvětšil zděděné statky, a právě proto bývá pokládán za zakladatele panství.10
V roce 1677 bylo panství se třemi městečky a jedenasedmdesáti vesnicemi územně rozděleno
do 16 rychtářských obvodů.
3
B a l c á r e k , Pavel: Ve víru třicetileté války. České Budějovice 2011, s. 337–365.
Dále K n o z , Tomáš: Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti,
obecné aspekty. Brno 2006.
4
K l a u s , Alois: Nasavrky. Obraz místopisný i historický. Nasavrky 1915, s. 58.
5
B í l e k , T. V.: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, s. CXXVIII.
6
Knihovna Státního zámku Slatiňany, č. 570, Johann Franke, Geschichtliche denkwürdigkeiten der Domæne Nassaberg, rukopis z roku 1863.
7
K dějinám správy panství například Z a o r a l o v á , Marie: Vývoj správy brtnického
velkostatku a její písemnosti. Sborník archivních prací 19, 1969, s. 258–301; T y w o n i a k ,
Jiří: Ústřední správa chotkovských velkostatků a její archiv. Sborník archivních prací 23, 1973,
s. 3–105; T ř í s k a , Karel: Vývoj Černínské ústřední správy. Sborník archivních prací 18,
1968, s. 363–376.
8
K tématu šlechty v raném novověku viz například příslušné kapitoly in B ů ž e k ,
Václav et al.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty. Praha 2010;
Č o r n e j o v á , Ivana et al.: Velké dějiny zemí koruny české VIII. 1618–1683. Praha – Litomyšl 2008.
9
Národní archiv (= NA), Sbírka genealogicko-heraldická Wünschwitzova (Wunschwitz),
inv. č. 1066. V rodokmenu je k datu úmrtí „18. Februarii An: 1737“ uvedeno, že Josef František byl zasažen apoplexií (mrtvicí). Srov. Rodokmeny: Michna [online]. Dostupné z: http://
patricus.info/Rodokmeny/Michna.txt [cit. 4. 5. 2016]. V kronice obce Žleby, dostupné
i v digitalizovaném přepisu, je časové určení smrti Josefa Františka uvedeno chybně zřejmě
z důvodu retrospektivního sestavení textu. Kronika obce Žleby [online]. Dostupné z: http://
www.ouzleby.cz/?Kronika=8 [cit. 4. 5. 2016].
10
Knihovna Státního zámku Slatiňany, č. 570, Johann Franke, Geschichtliche denkwürdigkeiten der Domæne Nassaberg, rukopis z roku 1863, s. 26.
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Od poloviny 18. století náleželo panství knížecímu rodu Auerspergů
(respektive Trauttmansdorfů-Weinsbergů).11 Zápis v zemských deskách
uvádí, že dne 10. září 176412 bylo s knížetem Janem Adamem z Auerspergu
narovnáno dědictví po jeho zesnulé manželce Marii Kateřině z Auerspergu, rozené ze Schönfeldu. Zemřela jako jediná dcera a dědička hraběte
Josefa Františka ze Schönfeldu, pána na Seči, Nasavrkách, Orli, Zaječicích,
Žumberku, Slatiňanech, Lipce, Třibřichách, Pochobradech, Nabočanech,
Bítovanech, Malči a Žlebech, opravdového císařského komořího a zemského
místolovčího v Království českém,13 a jeho manželky Kateřiny ze Schönfeldu, rozené Michnové z Vacínova, nositelky Řádu hvězdového kříže.14
Josefu Františkovi připadlo dědictví po předcích, které scelil, rozšířil, a dal
tak vzniknout panství Nasavrky. Své dceři předal panství v podobě, která
se měnila už jen nepatrně.15 Nasavrcké panství se rozpínalo ve východních
Čechách jižně od někdejšího královského věnného města Chrudim v oblasti
Železných hor a Východolabské tabule až do roku 1945.
První badatelská otázka směřuje k rodině hrabat ze Schönfeldu. Kdo
byli předkové Josefa Františka ze Schönfeldu a kdy se usadili ve východních
Čechách? Zjistit původ tohoto rodu představuje značný badatelský problém.
Ucelený rodinný archiv neexistuje a písemnosti (korespondence, smlouvy
a další materiály) je nutno hledat v archivních fondech nejrůznější provenience. Ve fondu velkostatku Nasavrky16 ani ve fondu spřízněné rodiny
11
Po smrti Ferdinanda Auersperga v roce 1942 připadl majetek jeho sestře Marii Vilemíně,
provdané za hraběte Karla z Trauttmansdorffu-Weinsbergu. Majetek byl zabaven dekrety
prezidenta republiky v roce 1945. K problematice restitucí viz například B e n d a , Josef:
Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989. Praha 2010.
12
NA, Desky zemské – hlavní knihy, kn. č. 179, f. 213.
13
NA, Česká komora, inv. č. 8711. Hrabě Josef František ze Schönfeldu obdržel titul
zemského místolovčího („Obrist Vicejägermeister“) v roce 1697 od císaře Leopolda I. V zemských deskách vystupoval od roku 1708 jako císařský opravdový komoří a tehdy také z jeho
titulatury zmizely statky na severu Čech (Schönwald, Předlice, Kohn, Netluky) a zmiňovaly
se nadále pouze statky na východě Čech.
14
Kateřina, rozená Michnová z Vacínova, figuruje v závěti Marie Kateřiny ze Schönfeldu
(bod patnáctý): „Když se ale z Boží vůle stane, že nezanechám žádné děti, a tudíž bez manželských
žijících dědiců mých statků z této doby odejdu, tak ustavuji za dědice svých majetků vysoce urozenou
a veleváženou paní Kateřinu, ovdovělou hraběnku ze Schönfeldu, rozenou hraběnku Michnovou
z Vacínova, svou milovanou matku, a zároveň s ní svého milovaného manžela pana Jana Adama,
Svaté říše římské knížete z Auerspergu […].“ Viz NA, Úřad desk zemských – listiny (= ÚDZ-L), inv. č. 3083. Stejně tak matku Marie Kateřiny zaznamenal v o n S c h ö n f e l d ,
Ignaz: Adels-schematismus des österreichischen Kaiserstaates. Wien 1824, s. 5. Jako dáma Řádu
hvězdového kříže je uvedena v seznamu otištěném ve Wiener Zeitung, 16. 9. 1730, Nr. 74.
15
Knihovna Státního zámku Slatiňany, č. 570, Johann Franke, Geschichtliche denkwürdigkeiten der Domæne Nassaberg, rukopis z roku 1863.
16
Fond Velkostatek Nasavrky (= Vs Nasavrky) je uložen ve Státním oblastním archivu
(= SOA) v Zámrsku. Nejstarší archiválií fondu je urbář z roku 1686 a materiály k první
polovině 18. století jsou kusé. Fond je využitelný pro sestavení dějin velkostatku, například
lesní správy nebo šlechtického podnikání v 19. století. Viz H r o m á d k a , Miloslav –
B i č í k , Zdeněk: Velkostatek Nasavrky. Inventář. S. l. 1964 [rukopis uložený v SOA v Zámrsku, ev. č. 467].
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Auerspergů,17 na níž veškerá agenda v polovině 18. století přešla, nejsou
uloženy téměř žádné archiválie vztahující se k době, kdy Schönfeldové
působili na východě Čech. K dispozici máme především prameny úřední
povahy, dochované ve více kopiích a deponované v archivních fondech
příslušných institucí.18 Pro zjištění rodové posloupnosti bylo vedle Wunschwitzovy archivní sbírky a sbírky šlechtických průb využito především
šlechtických schematismů.19
Rod hrabat ze Schönfeldu vymřel po meči v první polovině 18. století, což je patrně příčinou absence zájmu o jeho příslušníky a rozšíření
nesprávných údajů v později sepsaných dílech (vznikajících od počátku 19.
století). Měl kořeny v Brabantsku a předkové Josefa Františka užívali titul
svobodných pánů de Serainchamps. Po usídlení v Čechách začali užívat místo jména „de Serainchamps“ německé „von Schönfeld“, přičemž na některých listinách lze najít variantu „de Serainchamps von Schönfeld“ a zřídka
lze narazit i na latinskou verzi „a Sereno Campo“ či na české „z Krásného
Pole“. Ke zmatení rodinné historie přispívá navíc fakt, že současníky hrabat
ze Schönfeldu byli členové rodu Žejdliců ze Schönfeldu a ještě dnes žijí
po celém světě potomci německé hraběcí rodiny Schönfeldtů.20 Titul „von
Schönfeld“ po někdejších majitelích nasavrckého panství přešel v polovině
18. století na spřízněnou rodinu Vratislavů z Mitrovic, čemuž bude věnována pozornost dále. V současné době patrně neexistují žádné studie či
články, které by věrohodně sledovaly historii hraběcí rodiny Schönfeldů
usazené na východě Čech. Nejnověji vydané práce místních badatelů se
k historii dané oblasti vztahují pouze do té míry, v jaké to dovolují dostupné
schematismy a přehledy. Vzhledem k nejasným interpretacím předchozích
badatelů byl proveden základní pramenný výzkum a dříve získané informace byly podrobeny verifikaci a vzájemné komparaci.

17
Nově uspořádaný fond Rodinný archiv Auerspergů, Žleby a Slatiňany 1709–1939
(1944) je uložen v SOA v Zámrsku. Využitelný je zejména pro bádání o životním stylu
knížecí rodiny. Časový rozsah fondu naznačuje jisté možnosti pro badatele specializující se
na raný novověk, ovšem klíčová část fondu vznikla až v 19. století. Viz V e s e l í k o v á ,
Markéta: Rodinný archiv Auerspergů, Žleby, Slatiňany 1704–1939 (1944). Inventář. S. l. 2015
[rukopis uložený v SOA v Zámrsku, ev. č. 8925], s. 256.
18
Viz fondy Archiv českých stavů, Česká dvorská kancelář (= ČDK), ÚDZ-L, Wunschwitz
a další, uložené v Národním archivu.
19
Blíže viz kapitolu „Stav bádání“.
20
S rodinou Žejdliců ze Schönfeldu (Šenfeldu) se setkáme v běžně dostupné literatuře.
Pro genealogii hrabat ze Schönfeldtu, původem z Německa, viz v o n H u e c k , Walter (ed.): Genealogisches Handbuch der gräflichen Häuser XIII. Limburg an der Lahn 1991,
s. 311–319.
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Stav bádání
Z genealogických sbírek deponovaných v českých archivech byla
pro účely tohoto příspěvku využita Sbírka genealogicko-heraldická
Wunschwitzova, uložená v Národním archivu. Původce sbírky, svobodný
pán Daniel Gottfried von Wunschwitz (1678–1741), projevoval zájem
o šlechtu, genealogii a heraldiku a uspořádal sbírku opisů listin, úředních
dokumentů, epitafů a dalších jemu dostupných zdrojů. Bádal ve šlechtických knihovnách a archivech, obkresloval erby a nápisy. Přestože nejde
o sbírku původních pramenů, lze ji dobře využít k sestavení rodinných
vývodů a cenné jsou i Wunschwitzovy poznámky. Složky „Couriers“ a „ze
Schönfeldu“ či „Schönfeld ze Schönfeldu“, které poskytly základní fakta,
nejsou nijak obsáhlé, ale přesto velmi užitečné. Wunschwitzova sbírka je
díky spolehlivosti sebraného materiálu považována za nejcennější genealogicko-heraldickou sbírku Národního archivu.21
V Archivu hlavního města Prahy je uložena Heraldická (Rentzova)
sbírka, která je ovšem pro účely této práce jen částečně relevantní.22
Genealogii rodiny lze také najít v různých schematismech, lexikonech,
kalendářích, místopisech a v dalších statisticko-topografických přehledech.
Genealogické vývody se však neshodují v datech, ve jménech, ani v generačních stupních, a to v pramenech vydaných či nevydaných ani v dostupné
odborné literatuře, počínaje publikacemi z počátku 19. století a konče
moderními pracemi. Při bádání o předcích hraběte Josefa Františka ze
Schönfeldu, kteří se usadili v Chrudimském kraji, se staly výchozím bodem
majetkové přesuny v rámci pobělohorských konfiskací. Přehled konfiskátů
a nových majitelů statků podává dvoudílná práce Tomáše Václava Bílka Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618, vydaná v Praze na konci 19. století.23
Sňatkovou politikou přešly někdejší konfiskáty v polovině 17. století na rod
tehdy ještě svobodných pánů ze Schönfeldu a zde z hlediska historiografického začínají značné komplikace. Pokud jde o prameny nevydané, danou
tematikou se zabývá text s názvem Historische Beschreibung der hochfürstlich
Karl Auerspergischen24 Herrschaft Nassaberg, datovaný rokem 1804. Dokument je součástí nezpracovaného fondu Ústřední správa auersperských
21
Š m e r d o v á , Daša: Sbírka Wünschwitz (1480)1678–1741(1936). Inventář. S. l.
1973 [rukopis uložený v NA, ev. č. 1152], s. 295.
22
František Emanuel Rentz připsal mezi nositele erbu „německé“ rodiny Schönfeldtů
i hraběte Václava Rudolfa ze Schönfeldu, majitele statků na východě Čech.
23
B í l e k , Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 I–II. Praha 1882–1883.
24
Karel z Auerspergu byl druhým držitelem nasavrckého panství. Ke genealogii knížecí
rodiny Auerspergů více P r e i n f a l k , Miha: Auersperg. Geschichte einer europäischen
Familie. Graz 2006; B a u m g a r t n e r , Rudolf: Ein Jahrtausend Auersperg’scher Chronik.
Wien 1936; N o h e l , Roland: Auerspergové v Čechách. Kutná Hora 1997; Ž u p a n i č ,
Jan – F i a l a , Michal – S t e l l n e r , František: Encyklopedie knížecích rodů zemí
Koruny české. Praha 2001.
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velkostatků, uloženého ve Státním oblastním archivu v Zámrsku.25 Pokud
jde o fakta, zmíněná archiválie se jeví jako nejpodrobnější a nejpřesnější.
Podobě laděná je práce s názvem Geschichtliche denkwürdigkeiten der Domæne Nassaberg. Pojednání o dějinách nasavrckého panství sepsal tamní
ekonomický adjunkt Johann Franke v roce 1863. Frankův spis obsahuje
historickou část, zahrnující dějiny nasavrckého panství, historii knížecí
rodiny Auerspergů a konečně i pojednání o jednotlivých statcích, které
se staly součástí nasavrckého panství na počátku 18. století. V rámci dějin
statků se autor věnoval i etymologii a často zmiňoval údaje o kostelích
a o školách. Pro naše účely jsou však nejpřínosnější záznamy o převodech
majetků a o koupích. Někdy však poznámky nejsou jasné a objevují se v nich
i drobnější faktické chyby. Originální rukopis tvoří součást fondu zámecké
knihovny ve Slatiňanech.26
Jedněmi z nejstarších publikací obsahujících údaje o hrabatech ze
Schönfeldu jsou příslušné díly místopisu s názvem Topografie des Königreichs
Böhmen od Josefa F. J. Schallera.27 Později vyšla v literatuře často zmiňovaná
topografie Johanna G. Sommera Das Königreich Böhmen, statistisch-topographisch dargestellt28 (viz níže). Přehled šlechtických rodin poskytuje práce Der
böhmische Adel, sestavená hrabětem Rudolfem Meravigliou-Crivellim v roce
1866, ovšem odstavec věnovaný rodině Schönfeldů neposkytuje korektní
generační obraz.29 Historii Schönfeldů je možno najít také v práci Beschrei
bung der bisher bakannten böhmischen Privatmünzen und Medailen od Jindřicha O. Miltnera, která vyšla v Praze v letech 1852–1868.30 Vzájemně si
odporující údaje uvádí Slovník naučný redigovaný Františkem L. Riegrem
a Jakubem Malým a vydávaný mezi lety 1860 a 1890.31 Za zmínku stojí práce
Rudolfa Püschela Anfang und Ende einer deutsch-böhmische Heimat, vydaná
ve Spojených státech v roce 2000. Opomenout nelze ani Sedláčkovy Hrady,
zámky a tvrze království Českého z let 1882–1927.32 S ohledem na působení
hrabat ze Schönfeldu ve východních Čechách se jeví jako nejpřesnější dílo
Aloise Klause Nasavrky, obraz místopisný i historický, vydané v Nasavrkách
25
SOA v Zámrsku, Ústřední správa auersperských velkostatků 1609–1948, Historische
Beschreibung der hochfürstliche Karl Auerspergischen Herrschaft Nassaberg, neinventarizováno.
26
Knihovna Státního zámku Slatiňany, č. 570, Johann Franke, Geschichtliche denkwürdigkeiten der Domæne Nassaberg, rukopis z roku 1863.
27
Svazky věnované Čáslavskému a Litoměřickému kraji byly vydány v roce 1787, svazek
vyhrazený Chrudimskému kraji vyšel v roce 1789.
28
Díl věnovaný Chrudimskému kraji vyšel v Praze v roce 1837.
29
M e r a v i g l i a - C r i v e l l i , Rudolf Johann: J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch IV/9. Der Böhmische Adel. Nürnberg 1886, s. 169.
30
M i l t n e r , Heinrich Otokar: Beschreibung der bisher bakannten böhmischen Privatmünzen und Medailen I. Prag 1852–1868, s. 592–593.
31
Slovník naučný V. M–Ožice. Praha 1866; Slovník naučný VIII. S–Szytler. Praha 1870;
Slovník naučný X. W–Nyström. Doplňky k slovníku naučnému. Praha 1873.
32
S e d l á č e k , August: Hrady, zámky a tvrze království Českého I. Chrudimsko. Praha
1882.
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roku 1915. Moderní přehledy nejsou příliš spolehlivé a práce věnované
historii dané oblasti období poloviny 17. století obvykle přecházejí.33
Při pátrání po původu hrabat ze Schönfeldu usazených na východě
Čech narazíme na indicie, že rod pocházel z území Brabanstkého vévodství,
které na konci 16. století spadalo pod Španělské Nizozemí. V roce 1588
se tam narodil dědeček Josefa Františka ze Schönfeldu jménem Mikuláš.34
Než se usadil v Čechách, jeho jméno znělo Nicolas-François de Serainchamps, což nabízí další prostor k bádání. Mnohé zajímavé informace lze
najít v šestnáctém ročníku Annuaire de la noblesse de Belgique, vydaném
v Bruselu v roce 1862. O dva roky později vyšla v Bruggách práce Bruges
et le Franc ou leur Magistrature et leur noblesse avec des données historiques et
genealogiques sur chaque Familie. Oba spisky pomohly lépe vykreslit obraz
hrabat de Serainchamps von Schönfeld v polovině 17. století.35 Několikasvazkové dílo Genealogisches Handbuch des Adels pojednává pouze o rodu
Schönfeld(t)ů z 19. století.
Zpracování topografické části vychází z výše uvedených pramenů.
Záznamy o koupi jednotlivých statků se vedly v zemských deskách uložených v Národním archivu. Pro účely tohoto příspěvku byly sledovány
zemské desky větší (dále DZV) z let 1694–1743, tedy z doby formování
nasavrckého panství. Dále stojí za zmínku patrně nejstarší popis panství.
Vznikl v roce 1755 a měl zřejmě sloužit jako evidence majetku knížete
Jana Adama z Auerspergu, jenž právě převzal správu panství po své zemřelé
manželce Marii Kateřině († 1754). Popis nazvaný Hochfürstl. Johann Adam
Auerspergische Herrschafft Naβaberg, Wie Selbte in ihren volligen intrinseco
quo ad omnes partes constitutivas et integrantes, auch in denen Ambthern und
übrigen einrichtung bestellt ist je uložen ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, konkrétně ve fondu Velkostatek Nasavrky. Důležitou výpovědní
hodnotu mají testamenty hraběte Josefa Rudolfa ze Schönfeldu z roku
1704 a především závěť kněžny Marie Kateřiny z Auerspergu z roku 1747,
která určila univerzálním dědicem schönfeldských majetků svého manžela
Jana Adama.36
Z publikovaných prací byl využit Kotyškův Úplný místopisný slovník
Království Českého z roku 1895 a také čtvrtý díl Chrudimska a Nasavrcka,
který vyšel pod redakcí Václava Hanuse a Antonína Vorreitha roku 1926
a je věnován prehistorii a dějinám obcí na Chrudimsku.37
33
M a š e k , Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Od Bílé Hory do současnosti II. N–Ž. Praha 2010, s. 250; S t e h l í k o v á , Jana – Š t ě p á n , Luděk:
Nasavrcké panství a slatiňanští Auerspergové. Utváření sídelní krajiny. Slatiňany 2014, s. 19–28.
34
Annuaire de la noblesse de Belgique 16, 1862, s. 178: „Nicolas, comte de Serainchamps,
né à Brabant 6 avril 1588.“
35
G a i l l i a r d , Jean-Jacques: Bruges et le Franc ou leur Magistrature et leur noblesse
avec des données historiques et genealogiques sur chaque Familie. Bruges 1864, s. 17–18.
36
NA, ÚDZ-L, inv. č. 3083; NA, Auersperský peněžní fideikomis, kart. 627.
37
K o t y š k a , Václav: Úplný místopisný slovník království českého. Praha 1895;
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Majetkoprávní vývoj panství Nasavrky od pobělohorských
konfiskací do poloviny 18. století
Císařský poručík František de Couriers dokázal v pobělohorském
období využít svých vojenských schopností i finanční hotovosti nejen
k zajištění kariéry, ale i k získání nemovitých statků na území Království
českého: „[…] Františku de Couriers, šlechtici to francouzskému, jenž již za Rudolfa II., Matyaše i Ferdinanda II. sloužil v císařském vojště nejprve v Uhrách
proti Turkům, pak za českých bouří proti vojsku českému, posléze jako nejvyšší
leutenant Collatského pluku. Šlechtic tento měl u císařské komory veliké sumy peněz na náklady válečné a munstruňk vojska. Nakoupil statků celkem za 177.104
zl. 52 kr., z čehož mu počítáno bylo za vojenské služby 116.068 zl. Za své služby
přijat byl v r. 1607 mezi šlechtu říše německé, v r. 1628 povýšen byl do panského
stavu říšského a v r. 1632 i do panského stavu království českého.“38 V archivu
české dvorské kanceláře se dochovaly dokumenty stvrzující Františkovo
povýšení do stavu svobodných pánů roku 1628 a polepšení courierského
erbu roku 1632.39 František de Couriers skupoval statky v severních40
a ve východních Čechách. Ve východních Čechách šlo konkrétně o Nasavrky, Trhovou Kamenici a Seč.
Někdejší rytířské sídlo Nasavrky vlastnil na počátku 17. století rod
Kekulů ze Stradonic. Rytíř Albrecht Kekule ze Stradonic byl po Bílé hoře
odsouzen ke ztrátě poloviny jmění a statek propadl královské komoře.
Ke statku Nasavrky náležel „zámek pustý Stradov, tvrz a městys Nasavrky
a vesnice Vochoz s dvorem poplužním, Obořice, Drahotice, Vejsonín (Výsonín), Javorné a Peklo“.41 V roce 1624 jmění koupil František de Couriers
za 28 078 kop grošů míšeňských.42 Ještě týž rok pořídil malý konfiskovaný
statek Trhovou Kamenici. Statek prodala královská komora za cenu 12 000
zlatých rýnských.43
K l a u s , Alois – F l o r i a n , Čeněk – K u d r n a , Karel: Chrudimsko a Nasavrcko
IV. Prehistorie a historie obcí na Chrudimsku. Chrudim 1926.
38
K l a u s , A.: Nasavrky, s. 59. Srov. Slovník naučný X, s. 129.
39
NA, ČDK, sg. IV-D-1, inv. č. 752, kart. 422.
40
Na severu Čech šlo o statky Netluky (Pnětluky), České Chvojno, Předlice, Děkov, Kněžice, Šonvald (Schönwald), Volfratice Hořejší a Zhoř. Viz B í l e k , T. V.: Dějiny konfiskací
v Čechách po r. 1618 I–II.
41
B í l e k , T. V.: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 I, s. 256.
42
NA, Guberniální listy (= GL), inv. č. 4071. Jde o smlouvu mezi Františkem de Couries
a stanovenými komisaři o prodeji statků Děkov za 17 564 kop míšeňských, Nasavrky za 2 878
kop [28 078 kop] 34 grošů, Hořejší Volfratice za 17 827 kop 54 grošů a Krásný Les za 27 980
kop grošů 2 peníze, datovanou 18. srpna 1623. Knihovna Státního zámku Slatiňany, č. 570,
Johann Franke, Geschichtliche denkwürdigkeiten der Domæne Nassaberg, rukopis z roku
1863, s. 227. Jedna kopa grošů českých se rovnala dvěma kopám grošů míšeňských. Jedna
kopa míšeňská čítala 70 krejcarů a jeden zlatý sestával z 60 krejcarů. B í l e k , T. V.: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 I, s. XI, uvádí chybně mezi českými a míšeňskými kopami
opačný poměr.
43
NA, GL, inv. č. 4101. Jde o pokyn z 11. září 1626 zapsat Františku de Couriers statek
Trhová Kamenice, který mu byl prodán 13. prosince 1624, do zemských desk. Císař prodej
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Druhým základním kamenem budoucího nasavrckého panství se stala
Seč, ležící v Železných horách necelých patnáct kilometrů západně od Nasavrk. Z někdejšího sečského panského dvora, který náležel k přilehlým
hradům Wildsteinu (Wigstein, dnes zřícenina Vildštejn) a Wohebu (Oheb)
se stalo panské sídlo na konci 16. století, tedy v době, kdy hrady přestaly
být obyvatelnými.44 Na přelomu 16. a 17. století se nacházel statek Seč
v majetku rodiny Zárubů z Hustířan. Od posledních majitelů, donucených
k odchodu ze země, zakoupil František de Couriers kromě Seče i městečko
Bojanov. V roce 1628 zaplatil sumu 46 500 zlatých rýnských.45
Manželkou Františka de Couriers se v roce 162646 stala Josina (Jos
sine van den Heede, Jossinde van der Heyde, Josina von Heiden), dcera
Františka van de Heede a Anny de Breydel. V rodokmenu sestaveném
Wunschwitzem jsou zaznamenány tři děti Josiny a Františka de Couriers.
Křestní jména Wunschwitz neuvedl, připojil pouze několik poznámek,
podle nichž lze jména doplnit. U prvního syna zapsal alianci s Ludmilou
Evou Hýzrlovou z Chodů47 s dodatkem, že zemřel bezdětný („obit sine
prole“). Prvního manžela Ludmily Evy dokládá trhová smlouva z roku
1652, v níž je uveden svobodný pán Ferdinand de Couriers.48 Ferdinand
zemřel podle Wunschwitzova opisu epitafu z náhrobku v kostele Panny
Marie Sněžné v Praze v roce 1646.49
Byl to patrně Ferdinand, kdo se několik let po smrti svého otce50 stal
majitelem courierských statků, jelikož je ve své závěti odkázal mladšímu
bratrovi Emanuelu de Couriers.51 Wunschwitz charakterizoval Ferdinandova mladšího bratra slovy „debilis intellectus“.52 V literatuře se často
zmiňuje slabomyslný syn Josiny de Couriers Emanuel, většinou ale jako

potvrdil 21. března 1624. Dále B í l e k , T. V.: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 I,
s. 560.
44
A d á m e k , Karel Václav et al.: Čechy XIII. Východní Čechy. Praha 1905, s. 408.
45
B í l e k , T. V.: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 I, s. 923.
46
G a i l l i a r d , J.-J.: Bruges et le Franc ou leur Magistrature et leur noblesse avec des
données historiques et genealogiques sur chaque Familie, s. 17.
47
NA, Wunschwitz, inv. č. 171. Druhým manželem Ludmily Evy byl hrabě Wolckenstein
a potřetí se provdala za hraběte Viléma Alberta (Albrechta) Krakovského z Kolovrat. Ludmila Eva přežila i svého třetího manžela. Zemřela ve svých 79 letech dne 29. května 1695.
„Legavit multa pretiosa B. V. M. Lauretana Praga in Hradczin.“ Z tohoto bohatého odkazu
pražským kapucínům vznikla známá monstrance, tzv. Pražské slunce, zdobená více než šesti
tisíci darovanými diamanty.
48
NA, ÚDZ – smlouvy trhové, inv. č. 1293.
49
NA, Wunschwitz, inv. č. 1066.
50
Úmrtí Františka de Couriers zmiňuje P ü s c h e l , Rudolf: Anfang und Ende einer
deutsch-böhmische Heimat. Mountain View 2000. Zde je uvedeno, že padl v bitvě u Lützenu
roku 1632. Stejné datum zaznamenal i Wunschwitz, ale bez bližší specifikace. NA, Wunschwitz,
inv. č. 171.
51
NA, Kapucíni – provincialát a konventy, Praha, Laureta Hradčanensis D6.
52
NA, Wunschwitz, inv. č. 171.
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jediný syn z jejího manželství s Františkem de Couriers.53 Výjimkou je
historicko-místopisné pojednání Historische Beschreibung der hochfürstlich
Karl Auerspergischen Herrschaft Nassaberg, v němž se o něm mluví jako
o druhorozeném synovi („dessen blödsinnigen zweitgebohrnen Sohn Emanuel
Freiherrn de Couriers“).54 Dědictví připadlo Emanuelovi roku 1649,55 ale
jelikož byl „na těle i na mysli churav“,56 neustále se nacházel pod kuratelou své matky nebo švagrové. Emanuel zemřel svobodný a jako poslední
mužský potomek svého rodu („obit Ca[e]lebs, et Familia sua Ultimus“).57
Nejmladším dítětem Františka a Josiny Couriersových byla dcera,
„Baronissa de Couriers“, o níž víme jen to, že se provdala za velitele namurské pevnosti („Serenissimi Hispāniarum Regis Commendantis Fortalicii
Namurcensis“).58
Správu statků převzala v roce 1657 Josina sama, tehdy už podruhé
provdaná, a to za radu české komory a nejvyššího mincmistra Království
českého Mikuláše ze Schönfeldu.59 Zde je nutno poznamenat, že informace o druhém sňatku Josiny, jsou-li vůbec zaznamenané, se v pramenech
a literatuře od počátku 19. století zásadně různí.60 Riegrův Slovník naučný
uvádí u hesla „ze Schönfeldu“ následující: „Mikuláš (nar. 6. dubna 1588
[…]) měl po otci Šonvald a Předlice, pak Pnětluky; skrze manželku jeho Josinu
van de Heede, ovdov. svobodnou paní des-Couriers’ovou, dostaly se jeho rodu
Nasavrky a Seč v Chrudimsku.“61 Pozdější mylné interpretace pravděpodobně
způsobila jedna věta v Sommerově topografii z roku 1837, která byla zřejmě i příčinou následného poklesu zájmu o Ferdinanda de Couriers: „Der
53
S e d l á č e k , A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého I, s. 162; K l a u s , A.:
Nasavrky, s. 60.
54
SOA v Zámrsku, Ústřední správa auersperských velkostatků 1609–1948, Historische
Beschreibung der hochfürstliche Karl Auerspergischen Herrschaft Nassaberg, neinventarizováno.
55
Tamtéž.
56
S e d l á č e k , A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého I, s. 162.
57
NA, Wunschwitz, inv. č. 171.
58
Tamtéž.
59
NA, Archiv českých stavů, Šlechtické průby, inv. č. 325. Srov. G a i l l i a r d , J.-J.:
Bruges et le Franc ou leur Magistrature et leur noblesse avec des données historiques et genealogiques
sur chaque Familie, s. 17–18. Mikuláš byl synem Františka de Serainchamps, pána Brabantu,
Sartu, Bettainvillers etc., a Anny de Heumont (Mouton). Z publikovaných rodokmenů lze
vyčíst jména dalších příbuzných.
60
Annuaire de la noblesse de Belgique 16, 1862, s. 178; P ü s c h e l , R.: Anfang und
Ende einer deutsch-böhmische Heimat, s. 22–29. Josina se stala již druhou Mikulášovou manželkou, přičemž o jeho prvním sňatku se ví jen tolik, že ho uzavřel v Lotrinsku. S Josinou
se Mikuláš oženil v Bruggách roku 1648. Z jejich manželství se narodily čtyři děti. Kromě
Rudolfa Václava ještě tři dcery, které Wunschwitz nezaznamenal, najdeme je ovšem v literatuře. První dcera Marie Polyxena se provdala za hraběte Alberta des Fours, prostřední Anna
byla provdaná za Adolfa Viléma Haranta z Polžic a Bezdružic. Nejmladší Ludmila si vzala
hraběte Clary-Aldringena.
61
Slovník naučný VIII, s. 350. Zároveň se ale u hesla „Nasavrky“ dočteme: „[…] po něm
držel N. syn Emanuel, a když r. 1663 †, máti Rozina provd. se za Václava hr. z Schönfeldu […].“
Viz Slovník naučný V, s. 654.

130

F

O

R

M

O

V

Á

N

Í

N

A

S

A

V

R

C

K

É

H

O

…

Rittersitz Nassaberg […] nach der Schlacht am Weißen Berge […] confiscirt
und […] an den kaiserl. Oberstlieutenant Franz de Cuvier verkauft wurde. […]
Dieser vererbte das Gut an seinen Sohn Emanuel, Freiherrn von Cuvier, nach
dessen Tode, 1663, es an seine Mutter Rosina, geb. von Heiden, in zweiter Ehe
vermählte von Schönfeld, und durch diese [!] an Wenzel Grafen von Schönfeld
gelangte, welcher es 1701 an seinen Sohn Joseph Franz vererbte.“62 Nejasná
formulace, že skrze Rosinu se majetky dostaly do rukou hraběte Rudolfa
Václava ze Schönfeldu, způsobila, že mnoho badatelů pokládalo právě
Rudolfa Václava za druhého manžela Josiny. Ten byl však synem Mikuláše
a po Josině, své matce, zdědil její statky. K možné desinterpretaci přispívá
i Klausova teze, že druhý manžel Josiny, Mikuláš ze Schönfeldu, nikdy
východočeské statky fakticky nevlastnil, pouze zde řídil správu.63
Mikuláš byl prvním, kdo začal používat přídomek ze Schönfeldu
(Wunschwitz přímo píše: „Hic incepit loco â Sereno Campo se de Schönfeld
scribere“).64 Zahraniční literatura představuje Mikuláše jako vojáka, který
za třicetileté války sloužil ve Flandrech, na území Itálie a Svaté říše římské.
Stal se císařským radou, místodržitelem říšského hrabství Saarwerden,
generálním komisařem císařského vojska a válečným radou.65 Česká historiografie zaznamenala působení Mikuláše ze Schönfeldu poprvé k roku
1648, kdy se vyznamenal v Praze při obléhání Švédy. Za zásluhy obdržel
statky v Čechách a titul svobodného pána v Českém království, přídomek
ze Schönfeldu a polepšení erbu. Z archivu české dvorské kanceláře vyplývá,
že byl do stavu svobodných pánů povýšen 2. března 1639 (s přívlastkem
„Wohlgebohren“) a inkolát obdržel 5. prosince 1643.66
Od roku 1650 vedl úřad nejvyššího mincmistra v Království českém
(oficiálně byl do své funkce jmenovaný v roce 1652 a téhož roku v červenci
mu vydal císař instrukci ke správě úřadu) a tuto funkci zastával až do své
smrti dne 12. ledna 1663.67 Post komorního rady a nejvyššího mincmistra
vykonával za císařů Ferdinanda III. a Leopolda I. Za funkci nejvyššího
mincmistra dostával roční odměnu 1 285 zlatých. Po úpravě vyměřování
odměn při zmnožení funkcí za Leopolda I. mu dvorská komora vyplácela
roční služné ve výši 2 000 zlatých rýnských.68 Mikuláš zemřel v roce 1663
62
S o m m e r , Johann Gottfried: Das Königreich Böhmen, statistisch-topographisch
dargestellt V. Chrudimer Kreis. Prag 1837, s. 257; S e d l á č e k , A.: Hrady, zámky a tvrze
království Českého I, s. 162; Slovník naučný V, s. 654.
63
K l a u s , A.: Nasavrky, s. 60.
64
NA, Wunschwitz, inv. č. 1066: „Zde se počalo psát von Schönfeld místo Serainchamps.“
65
G a i l l i a r d , J.-J: Bruges et le Franc ou leur Magistrature et leur noblesse avec des
données historiques et genealogiques sur chaque Familie, s. 17.
66
NA, ČDK, sg. IV-D-1, inv. č. 752, kart. 496.
67
O poli působnosti nejvyššího mincmistra více K a l o u s e k , Josef: České státní
právo. Praha 1892, s. 106–107.
68
Č e r m á k , Kliment: Mince království Českého za panování rodu Habsburského od roku
1526 I. Pardubice 1891–1913; R e z e k , Antonín: Dějiny Čech a Moravy nové doby II.
Vladaření císaře a krále Leopolda I. Praha 1893, s. 141–144.
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a podle poznámky, kterou zanechal Wunschwitz, by měl být pohřben vedle
Ferdinanda de Couriers v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. Dnes už
jejich náhrobky pravděpodobně neidentifikujeme.69
Josina zemřela v roce 1663 („so eben im Jahre 1663 Vermög errichteten Testament an ihren Sohn Rudolf Wenzl HAEREDITARIO NOMINE“).70
O prvorozeném synovi Mikuláše a Josiny ze Schönfeldu Rudolfu Václavovi
zatím mnoho informací nemáme. V prosinci roku 1678 dosáhl povýšení
do hraběcího stavu s přívlastkem „Hoch und Wohlgebohren“.71 V té době
nabyly východočeské statky pro hraběcí rodinu ze Schönfeldu na významu. Rudolf Václav ze Schönfeldu zastával v letech 1683 a 1684 úřad
krajského hejtmana, a lze tedy předpokládat silnější vazbu na východní
Čechy.72 I Rudolf Václav přispěl k rozšíření východočeského rodinného
jmění. Roku 1683 koupil statek Vorel (dnes Orel) od sester Dobřenských
za 32 200 kop grošů. Do konce 17. století býval Orel samostatným statkem
a sídlem rytířů ze Sán. Příslušely k němu vesnice Lukavička, Vížky, Loučky
a Radechlín a kostel sv. Jiří.73
V roce 1666 se Rudolf Václav oženil s hraběnkou Magdalenou Viktorií z Valdštejna.74 Další nejasnosti vyvstávají u třetí generace Schönfeldů.
Například v textu Beschreibung der bisher bakannten böhmischen Privatmünzen
und Medailen se uvádí, že Rudolf Václav byl posledním Schönfeldem, jímž
vymřela mužská linie, a že se schönfeldské dědictví dostalo sňatkem jeho
69
NA, Wunschwitz, inv. č. 1066.
70
SOA v Zámrsku, Ústřední správa auersperských velkostatků 1609–1948, Historische
Beschreibung der hochfürstliche Karl Auerspergischen Herrschaft Nassaberg, neinventarizováno: „[…] pak v roce 1663 [připadly] statky testamentárním řízením jejímu synovi Rudolfu
Václavovi [ze Schönfeldu] z titulu dědictví.“
71
NA, ČDK, sg. IV-D-1, inv. č. 752, kart. 496. Srov. M i l t n e r , H. O.: Beschreibung
der bisher bakannten böhmischen Privatmünzen und Medailen I, s. 593: „Sein Sohn Wenzel Rudolf
[syn Mikuláše ze Schönfeldu] auf Schönwald, erhoben in den Grafenstannd mit Diplom vom
6. December 1678 (Landt. Nr. 554. H 20).“
72
R y b i č k a , Antonín: Hejtmané bývalého kraje chrudimského. Památky archaelogické a místopisné 8, 1868–1869, s. 223–230. Dále M a c e k , Jaroslav – Ž á č e k ,
Václav: Krajská správa v českých zemích a její archivní fondy. Praha 1958. Datace prvních spisů
z působnosti krajského úřadu se datuje do let 1748–1755. Není známo, proč se dřívější
agenda nezachovala. Veškeré archiválie týkající se krajského úřadu jsou dnes uloženy v SOA
v Zámrsku, Krajský úřad Chrudim I (1787–1850); Chrudim II (1855–1868).
73
Knihovna Státního zámku Slatiňany, č. 570, Johann Franke, Geschichtliche denkwürdigkeiten der Domæne Nassaberg, rukopis z roku 1863, s. 99.
74
Alianci dokládá například zápis na křtitelnici v sečském kostele: „Diessen Taufkessel
haben machen lassen in das Gotteshaus der Hoch und Wohlgeboren Herr Herr Rudolf Wenzl Graf
von Schönfeld, und dero Frau Gemahlin geborene Graefin von Waldstein, Herr und Frau auf
Sawlný Lombringen, Schönwald, Katen, Brödlitz, Setsch und Netluks. Datum 1. Januarius 1669.“
Viz Knihovna Státního zámku Slatiňany, č. 570, Johann Franke, Geschichtliche denkwürdigkeiten der Domæne Nassaberg, rukopis z roku 1863, s. 299. Dále C h y t i l , Karel:
Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století
IX. Politický okres Chrudimský. Praha 1900, s. 195–196; M i l t n e r , H. O.: Beschreibung der
bisher bakannten böhmischen Privatmünzen und Medailen I, s. 593; Slovník naučný VIII, s. 350;
Waldstein 4 [online]. Dostupné z: http://genealogy.euweb.cz/waldstein/waldstein4.html [cit.
4. 5. 2016].
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dcery Marie Viktorie do rukou rodiny jejího manžela hraběte Františka
Ignáce Vratislava z Mitrovic. Skutečnost je ale složitější. Rudolf Václav
měl tři potomky: zmíněnou Marii Viktorii,75 Josefa Františka a Josefa
Rudolfa.76 Své syny testamentárně určil dědici svého majetku.77 Po smrti
Rudolfa Václava roku 1684 byli oba jeho synové ještě nezletilí. Statky zřejmě spravovala jeho manželka Magdalena Viktorie ze Schönfeldu z titulu
poručnice svých nezletilých synů.78 Od své plnoletosti se na správě podílel
i Josef František. Podle zápisu v materiálech české dvorské kanceláře složil
Josef František v roce 1692 dědičnou přísahu (iuramentum fidelitatis).79
Při dělbě dědictví mezi dětmi v roce 1701 připadly východočeské statky
právě Josefu Františkovi a severočeské Josefu Rudolfovi.80 Není pravda,
že by oba bratři byli bezdětní.81
Josef Rudolf ze Schönfeldu ale zemřel předčasně a skutečně nezanechal žádné potomky. Podle jeho závěti se severočeský díl dědictví rozdělil
mezi jeho starší sourozence Josefa Františka a Marii Viktorii, již provdanou
Vratislavovou z Mitrovic.82 V archivní pomůcce k fondu velkostatku Krásný
Les se dočteme, že Marie Viktorie vyplatila svého bratra Josefa Františka ze
statků v severních Čechách, a správu celého severočeského schönfeldského
dědictví tak převzali Vratislavští z Mitrovic.83 Josef František tehdy přijal
částku 100 025 zlatých 34 krejcarů 5 5/4 denáru.84 Vratislavové z Mitrovic
později převzali i přídomek ze Schönfeldu.85 Zřejmě z těchto důvodů
se lze dočíst, že schönfeldské dědictví přešlo na rodinu Vratislavských
75
Marie Anna Viktorie ze Schönfeldu byla z dětí nejstarší, narodila se rok po svatbě
rodičů, v Praze dne 19. července 1667. Za Františka Ignáce Vratislava z Mitrovic se provdala
30. ledna 1689 ve Staré Boleslavi. Zemřela 15. února 1727 v Praze. Viz Wratislav z Mitrowicz
2 [online]. Dostupné z: http://genealogy.euweb.cz/bohemia/wratislav2.html [cit. 4. 5. 2016].
76
NA, Wunschwitz, inv. č. 1066.
77
NA, ČDK, sg. IV-P-1, kart. 786.
78
Status poručnice je zmíněn in SOA v Zámrsku, Ústřední správa auersperských velkostatků 1609–1948, Historische Beschreibung der hochfürstliche Karl Auerspergischen
Herrschaft Nassaberg, neinventarizováno.
79
NA, ČDK, sg. IV-P-1, kart. 786.
80
Datum 1701 jako rok majetkového vyrovnání uvádějí dobové popisy panství. SOA
v Zámrsku, Ústřední správa auersperských velkostatků 1609–1948, Historische Beschreibung
der hochfürstliche Karl Auerspergischen Herrschaft Nassaberg, neinventarizováno; Knihovna Státního zámku Slatiňany, č. 570, Johann Franke, Geschichtliche denkwürdigkeiten der
Domæne Nassaberg, rukopis z roku 1863.
81
Z e m a n , Václav: Velkostatek Krásný Les 1572–1903. Inventář. S. l. 2006 [rukopis
uložený v SOA v Litoměřicích, ev. č. 5202], s. 53, uvádí: „Rudolf Václav ze Schönfeldu […]
po sobě zanechal dva bezdětné syny.“ Tato informace, převzatá podle autora z dostupné literatury,
není pravdivá.
82
NA, ÚDZ-L, inv. č. 2137, 2138.
83
Z e m a n , V.: Velkostatek Krásný Les 1572–1903, s. 53.
84
NA, ČDK, sg. IV-P-1, kart. 786.
85
Predikát „von Schönfeld“ odkázal Vratislavům z Mitrovic hrabě Josef Rudolf ve své
závěti. Viz NA, ÚDZ-L, inv. č. 2138. Marie Terezie povolila 25. března 1741 užívání přídomku
z Mitrovic a Schönfeldu. Viz NA, Genealogické sbírky různé 1589–1953, inv. č. 3; M i l t n e r , H. O.: Beschreibung der bisher bakannten böhmischen Privatmünzen und Medailen I,
s. 593.
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z Mitrovic. Šlo však pouze o severočeské statky, zatímco ty východočeské
zdědil Josef František.
Hrabě Josef František ze Schönfeldu představuje v dějinách nasavrckého panství skutečně výraznou osobnost. Bývá považován za zakladatele
panství a především za rozmnožitele rodinného majetku: „Hrabě Josef
František ze Schönfeldu je jakožto zakladatel panství vzpomínán se zvláštní
úctou. V lidové tradici přežil jako laskavý a ušlechtilý pán, který často ve svém
jednoduchém obleku (podle tehdejšího zvyku v třírohém klobouku a s rákosovou
holí) navštěvoval každou vesnici se svými poddanými a konal mnohá dobrodiní.
Často pobýval na zámku v Seči, kde tehdy bývalo také sídlo úřadu, a významně
přispěl k pozvednutí panství.“86
Zakladatel panství hrabě Josef František ze Schönfeldu
Je zřejmé, že se kolem Nasavrk utvářel v průběhu 17. století komplexní
územní celek. Josef František ze Schönfeldu dovršil proces formování panství nákupem dalšího zboží. První majetkový převod se týká statku Bítovany,
jejž tvořily dva díly. Josef František nejprve na konci července 1693 uzavřel
kontrakt s bratry Hynkem, Františkem Václavem a Anselmem Norbertem
Talackovými z Ještětic na jeden díl za kupní sumu 10 300 zlatých. K zápisu
do zemských desk došlo až v roce 1708.87 Druhá smlouva byla uzavřena
roku 1694 s ovdovělou Marií Kunigundou Talackovou, přičemž suma byla
totožná. Kupní smlouva na druhý díl Bítovan je zřejmě prvním kontraktem
Josefa Františka ze Schönfeldu, který byl vložen do zemských desk.88
Následně zakoupil část statku Vlčnova, bývalého rytířského sídla
rodu z Vlčnova. Ve druhé polovině 15. století měl Vlčnov více vlastníků.
Od roku 1562 do zrušení poddanství náležel jeden díl městu Chrudim.
Druhý střídal majitele poměrně často; v roce 1696 náležel Augustinu Norbertovi Voračickému z Paběnic, avšak ten jej následujícího roku prodal,
spolu se Zaječicemi, Josefu Františkovi ze Schönfeldu za 62 000 zlatých.89
Zaječice bývaly do 17. století samostatným statkem s rytířským sídlem
a dvěma dvory.90 Někdejší panské sídlo v Zaječicích se v polovině 18. sto86
Volně přeloženo z Frankova rukopisu. Knihovna Státního zámku Slatiňany, č. 570,
Johann Franke, Geschichtliche denkwürdigkeiten der Domæne Nassaberg, rukopis z roku
1863, s. 69–70. Popsaný obraz hraběte Schönfelda vypadá značně idylicky. V Národním
archivu je ve fondu Staré české místodržitelství uložena řada dokumentů týkajících se sporů
a stížností na osobu hraběte pro útisk poddaných.
87
NA, Desky zemské větší (= DZV), kn. č. 412, f. E 20.
88
NA, DZV, kn. č. 403, f. C 9.
89
Knihovna Státního zámku Slatiňany, č. 570, Johann Franke, Geschichtliche denkwürdigkeiten der Domæne Nassaberg, rukopis z roku 1863, s. 109.
90
SOA v Zámrsku, Ústřední správa auersperských velkostatků 1609–1948, Historische
Beschreibung der hochfürstliche Karl Auerspergischen Herrschaft Nassaberg, neinventarizováno.
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letí nacházelo ve špatném stavu a bez mobiliáře, zatímco dříve je obývali
obroční, zahradník a noční hlídač.91
Další smlouvy o koupi statků byly uzavřeny v roce 1700. Šlo o Libanice a Žumberk. Svobodný pán Rudolf Josef z Lisova prodal oba statky
za 120 000 zlatých, které měl Josef František ze Schönfeldu vyplatit
po částech v průběhu několika let.92 Hrad Žumberk byl v ruinách už
v polovině 18. století, ale přesto existuje záznam, že zde přebýval panský
felčar („Herrschaftl. Feldscherer“).93 Je třeba doplnit, že součástí statku
Žumberk byla rovněž Lukavice, díky těžbě pyritu jedna z prestižnějších
lokalit nasavrckého panství. Už v průběhu raného novověku započala těžba
a v polovině 19. století se zde nacházela prosperující chemická továrna.94
O šestnáct let později nákupy pokračovaly. K nasavrckému panství
tehdy byly připojeny Nabočany. Do konce 17. století šlo o samostatný statek
se zámečkem, pivovarem a zámeckým mlýnem. Hraběnka Marie Alžběta
Millessimová, rozená Kustošová ze Zubří, je roku 1716 prodala svému
bratranci Josefu Františkovi ze Schönfeldu za 38 000 zlatých.95 Nabočanský
zámek byl v polovině 18. století vybaven starým nábytkem a využíval ho
pouze šafář. Byla tu i zámecká kaple, ale žádné mše se v ní nesloužily.96
Nasavrcké panství se dále zvětšilo v roce 1721, a to o statky Pouchobrady (Pochobrady), Maleč a Hranice. Ty se dostaly do majetku hraběte
Schönfelda kvůli zadlužení původního majitele Jana Václava Voračického.
Soudní cestou se hodnota majetku odhadla na 72 695 zlatých a 19 krejcarů a tuto sumu Josef František ze Schönfeldu také složil.97 Maleč později
utvořila samostatné panství.98
Josef František uzavřel s Marií Alžbětou ještě jeden obchod. Kromě
již zmíněných Nabočan od ní zakoupil i Lipku a dvůr v Třibřichách. Část
svého dědictví odprodala hraběti Josefu Františkovi na konci roku 1721.
Celkové náklady na koupi činily 95 000 zlatých. 99 V Lipce se nacházel
zámeček vybavený pro potřeby lovecké zábavy a také zámecká kaple, kde
91
SOA v Zámrsku, Vs Nasavrky, kn. č. 3, inv. č. 3.
92
NA, DZV, kn. č. 411, f. M 16.
93
SOA v Zámrsku, Vs Nasavrky, kn. č. 3, inv. č. 3.
94
V e p ř e k , Petr et al.: Chrudimsko a Nasavrcko II. Poměry zemědělské a národohospodářské. Chrudim 1909; B í l e k , Jaroslav: K historii dolování v Lukavici u Chrudimě. Kutná
Hora 1953; R a m b o u s e k , Petr – P o š m o u r n ý , Karel: Nové důležité poznatky
o dolování v Lukavici a jejich možné využití pro ochranu života v obci. Chrudimský vlastivědný
sborník 12, 2008, s. 79–108; Lukavice 1312–2012. Chrudim 2012.
95
SOA v Zámrsku, Ústřední správa auersperských velkostatků 1609–1948, Historische
Beschreibung der hochfürstliche Karl Auerspergischen Herrschaft Nassaberg, neinventarizováno.
96
SOA v Zámrsku, Vs Nasavrky, kn. č. 3, inv. č. 3.
97
NA, DZV, kn. č. 497, f. C 2.
98
SOA v Zámrsku, Ústřední správa auersperských velkostatků 1609–1948, Historische
Beschreibung der hochfürstliche Karl Auerspergischen Herrschaft Nassaberg, neinventarizováno.
99
Tamtéž.
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se mohly sloužit mše. Sídlil zde nasavrcký obroční a panský zeměměřič
(„Herrschaftl. Landmesser“). Sídlo v Třibřichách vrchnost nevyužívala.100
Nakonec k nasavrckému panství přibyly ještě Slatiňany a Rabštejnek.
Do roku 1732 tvořily Slatiňany jedno ucelené panství, ke kterému náležely
vesnice Rabštejn, Škrovád, Trpišov, Týnec, Lipina, Lhota a část Sobětuch.
Panství Slatiňany, včetně dvorů a sedmi vsí, po Janu Jindřichu Zumsandovi ze Sandberka zakoupil Josef František ze Schönfeldu v roce 1732
za 108 500 zlatých.101 Zámek ve Slatiňanech sloužil v polovině 18. století
jako vrchnostenské sídlo, v němž obvykle bydleli i slatiňanský správce
(„Slatinaner Verwalter“) a klíčnice („Herrschaftl. Beschließerin“).102 Slatiňany
se v průběhu následujících dvou století staly jedním z center nasavrckého
panství. Knížecí rodina Auerspergů proměnila slatiňanský zámek ve své
luxusní sídlo, v němž měla své kanceláře po nějaký čas i ústřední správa.103
Z rytířského sídla Rabštejn v polovině 19. století zbyly jen ruiny.
K panství Slatiňany připojili Rabštejn v polovině 16. století Pernštejnové.
Stejně tak byl ke Slatiňanům přivtělen Škrovád, někdejší sídlo vladyků ze
Škrovádu.104
Výše uvedené statky Josef František ze Schönfeldu spojil a dal
vzniknout rozsáhlému dominiu zvanému panství Nasavrky. Josef František odkázal dědicům statky „pro Alodie“, ale zároveň nechal vytvořit
na některých z nich peněžní fideikomis na 100 000 zlatých, aby zajistil
stálý výnos.105 V roce 1737, po udělení císařského souhlasu, daroval Josef
František statky Lipka, Třibřichy a Pochobrady hraběcí rodině Caretto-Millessimo jako fideikomis, a správy darovaných statků se tak ujal Václav
Ferdinand Caretto-Millessimo. V roce 1740 ho pak nahradil Jan Václav
Caretto-Millessimo.106
Josef František ze Schönfeldu se v roce 1725 oženil s Kateřinou, rozenou hraběnkou Michnovou z Vacínova. O tři roky později, 12. listopadu,
se jim narodila dcera Marie Kateřina. Ze tří potomků Josefa Františka a Kateřiny se jediná Marie Kateřina dožila dospělosti a zdědila otcovy statky.107
100 SOA v Zámrsku, Vs Nasavrky, kn. č. 3, inv. č. 3.
101 SOA v Zámrsku, Ústřední správa auersperských velkostatků 1609–1948, Historische
Beschreibung der hochfürstliche Karl Auerspergischen Herrschaft Nassaberg, neinventarizováno.
102 SOA v Zámrsku, Vs Nasavrky, kn. č. 3, inv. č. 3.
103 E b e l , Martin – S v o b o d a , Ladislav: Zámek Slatiňany. Stavebně historický
průzkum. Pardubice 1996.
104 Knihovna Státního zámku Slatiňany, č. 570, Johann Franke, Geschichtliche denkwürdigkeiten der Domæne Nassaberg, rukopis z roku 1863, s. 82.
105 NA, ČDK, sg. IV-P-1, kart. 786, inv. č. 997. Problematika fideikomisů vyžaduje hlubší
studii.
106 SOA v Zámrsku, Ústřední správa auersperských velkostatků 1609–1948, Historische
Beschreibung der hochfürstliche Karl Auerspergischen Herrschaft Nassaberg, neinventarizováno.
107 NA, Wunschwitz, inv. č. 1066. Prvorozený syn Josef žil pouze sedm let (1726–1733),
nejmladší dcera, jejíž jméno zatím neznáme, žila pouhé tři roky (1730–1733).
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Josef František ze Schönfeldu zemřel v roce 1737. O jeho smrti se
dochoval záznam v kronice obce Žleby, je ale špatně datován rokem 1736:
„8. Febr. [18. února] zemřel J. M. pán Jos. Frt. hrabě Šenfeld v 73. [69.] roku
života, k jehož průvodu náš magistrat do Seče byl deputirován. Na to 22. tělo
jeho jsme očekávali a naproti němu vyšli až na obec. Odtud pak s V. P. farářem
a všemi žáky byl doprovozen do zámku a pak až za Markovskou hospodu.
Dovezen byl do Prahy a pochován u Dominikánů na Malé Straně.“108 V době
jeho smrti nebyla ještě Marie Kateřina plnoletá. Kateřininým poručníkem
se stal její příbuzný hrabě Jan Václav Caretto-Millessimo.109 Jmění po otci
bylo k roku 1740 odhadnuto na čtyři miliony zlatých.110
Opatrovník Marie Kateřiny pro ni v roce 1741 vykoupil zpět statky
Lipka, Třibřichy a Pochobrady za 142 000 zlatých, v témže roce přikoupil
i statek Zubří za 21 000 zlatých a přivtělil je k nasavrckému panství. Z někdejšího zuberského rytířského sídla zbyly v polovině 18. století jen ruiny.111
Marie Kateřina ze Schönfeldu se 14. listopadu 1746 v schönbrunské
kapli provdala za knížete Jana Adama z Auerspergu.112 Podle Obnoveného
zřízení zemského mohla Marie Kateřina převzít své statky v patnácti letech.
Zatím není jasné, zda takovou možnost využila, nebo byla pod poručenstvím
až do své svatby.113 Rok po ní zakoupila Marie Kateřina statek Přestavlky
za 80 500 zlatých.114 Přestavlky později připadly vedlejší, hraběcí linii rodu
Auerspergů.115
Až do své smrti spravovala Marie Kateřina své statky suverénně. Díky
její závěti připadlo rozsáhlé schönfeldské jmění knížeti Janu Adamovi
z Auerspergu. Pod správou knížecí rodiny Auerspergů vstupovalo panství Nasavrky do dlouhého 19. století již jako jeden územní celek, který
po následujících několik desetiletí významnější územní změny neprodělal.

108 Kronika obce Žleby [online]. Dostupné z: http://www.ouzleby.cz/?Kronika=8 [cit.
4. 5. 2016].
109 O poručnictví vedly obě strany spor. NA, ČDK, sg. IV-P-1, kart. 987, inv. č. 1361.
110 NA, Wunschwitz, inv. č. 1064; P r e i n f a l k , M.: Auersperg, s. 280, uvádí odhadní
hodnotu nasavrckého panství ve výši 1 200 000 zlatých.
111 SOA v Zámrsku, Vs Nasavrky, kn. č. 3, inv. č. 3.
112 Wiener Zeitung, 16. 11. 1746, Nr. 92.
113 J i r e č e k , Hermenegild: Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království Českého / Verneuerte Landes=Ordnung des Erb-Königreichs Böhmen. 1627. Praha 1888, s. 402: „N. XVI.
Pakliby všickni sirotci ženského pohlaví byly, a jedna z nich k letům svým, totižto patnácti, přišla,
nebo předtím v stav manželský vstaupila: tehdy bude moci tolikéž postaupení statku od poručníkův
žádati […].“
114 K l a u s , A. – F l o r i a n , Č. – K u d r n a , K.: Chrudimsko a Nasavrcko
VI, s. 419. Hrabatům z Auerspergu připadly v roce 1829.
115 Historický popis statku Přestavlky z doby knížete Karla z Auerspergu je uložen in SOA
v Zámrsku, Ústřední správa auersperských statků, Beschreibung des Guths Przestawlk, neinventarizováno.
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Územní a správní rozsah panství116
Východočeská doména Nasavrky, nacházející se v Chrudimském
kraji, hraničila na východě s hraběcím auersperským statkem Přestavlky,
s panstvím Rosice pod správou knížecí rodiny Kinských, s panstvím Chrast,
které spadalo pod královéhradecké biskupství, a s panstvím hraběte Filipa
Kinského Rychmburk, které zasahovalo až k jižní hranici panství. Dále
směrem na jih ležel statek Svobodné Hamry, který na počátku 19. století
vlastnila rodina Pfudhellerů. Baron Levonerish vlastnil sousední panství
Studenec. Západní hranici tvořily statek Libice, patřící pánům z Ritter-

Obr. 2: Výřez z Müllerovy mapy Chrudimského kraje s vyznačením nasavrckého panství (Český úřad zeměměřičský a katastrální, Sbírka map a plánů
do roku 1850, sg. I-1-185)

116 Uvedené údaje, včetně informací o hranicích panství, se vztahují k roku 1804, kdy
vznikl popis panství Historische Beschreibung der hochfürstliche Karl Auerspergischen Herrschaft
Nassaberg, uložený dnes in SOA v Zámrsku, neinventarizováno.
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steina,117 auersperský statek Maleč, panství Běstvina, které patřilo baronu
Schönovetzovi, a panství Ronov, náležející hrabatům Caretto-Millesimo.
Na severu se nacházelo panství Heřmanův Městec, jehož nejznámějšími
majiteli byli Šporkové a od roku 1828 Kinští. Na počátku 19. století je
krátce drželi baroni Greifenklauové. Severně ležel statek Medlešice, dále
komorní panství Pardubice, královské věnné město Chrudim a panství
Týnec, náležející na počátku 19. století k moravské náboženské matici.118
V 17. století tvořila centrum správy panství Seč. Josef František ze
Schönfeldu později přeložil řídící úřad ze sečského zámku na zámek
do Nasavrk („als Mittelpunkte der Herrschaft“).119 Na počátku 18. století se
tak Seč proměnila v periferii při západní hranici panství Nasavrky. Zámek
v Seči následně obývali jen dva zaměstnanci, hospodářský čekatel a noční
hlídač.120 Sečský zámek již nebyl v polovině 18. století zařízen nábytkem.
V roce 1852 jej postihl požár, při kterém došlo ke zničení patra. V přízemí
pak byly zřízeny byty pro zaměstnance velkostatku. Větší část zámecké
budovy sloužila v polovině 19. století především jako sklad sena a ovčín.
Z někdejší zámecké kaple se stala kuchyně. Hospodářská budova stojící
proti zámku se za knížete Jana Adama z Auerspergu proměnila v továrnu
na bavlněné produkty (tamní mušelíny se vyvážely na trh do Vídně).
Továrna však v důsledku silné konkurence a rozmachu strojové výroby
skončila svou činnost v roce 1820.121
Z hlediska správy panství nabyl důležitosti zámek v Nasavrkách,
vyhrazený pro vrchnostenské úředníky. Sídlo zde měli k roku 1755 hospodářský ředitel („Würthschafts Direktor“), purkrabí („Burggraf“) a sklepní
písař122 („Gewölbschreiber“). Patro zámku obýval důchodní a nacházely se
zde knížecí apartmány. Kromě úředníků měl na zámku v Nasavrkách byt
i noční hlídač.123
Statky, které utvořily nasavrcké panství, byly rozděleny do 19 rychtářských obvodů: Nasavrky, Seč, Bojanov, Libkov, (Trhová) Kamenice,
Rohozná, Rváčov, Liboměřice, Křižanovice, Žumberk, (Vrbatův) Kostelec, Švihov, Lipka, (Velká) Lukavice, Orel, Zaječice, Nabočany, Slatiňany
a Třibřichy. Na celém panství žilo 13 220 obyvatel, evidováno bylo 2 075
domů v 101 lokalitách, z nichž pět mělo status městeček a v 96 případech
117 Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1826. Prag 1826. Zde je Libice
uvedena už v rámci Čáslavského kraje.
118 SOA v Zámrsku, Ústřední správa auersperských velkostatků 1609–1948, Historische
Beschreibung der hochfürstliche Karl Auerspergischen Herrschaft Nassaberg, neinventarizováno.
119 Tamtéž.
120 SOA v Zámrsku, Vs Nasavrky, kn. č. 3, inv. č. 3.
121 Knihovna Státního zámku Slatiňany, č. 570, Johann Franke, Geschichtliche denkwürdigkeiten der Domæne Nassaberg, rukopis z roku 1863, s. 301–306.
122 Viz Č e r n ý , Václav: Hospodářské instrukce. Přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v XV.–XIX. století. Praha 1930, s. 45, 75.
123 SOA v Zámrsku, Vs Nasavrky, kn. č. 3, inv. č. 3.
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šlo o vsi. Statky se nacházely jak v rovinaté, tak v hornaté oblasti. Vžilo
se proto topografické rozlišení jednotlivých částí. Ke statkům v rovinaté
krajině patřily Třibřichy, Pochobrady, Slatiňany, Orel, Nabočany, Libanice
a Zaječice, v hornaté oblasti se pak nacházely statky Nasavrky, Zubří, Lipka,
Žumberk a Seč. Správu nad statky nacházejícími se v rovinné části panství
řídili ze slatiňanského centra zaječický obroční a třibřišský hospodářský
pojezdný. Správu horských oblastí zajišťovali nasavrčtí purkrabí, obroční
a sečský hospodářský pojezdný, všichni pod dohledem ústřední správy.
Na počátku 19. století byly v letních měsících Slatiňany sídlem hospodářského rady, ovšem na zimu se jeho kancelář přesouvala do Vídně. Důchodní
úřad a výběrčí daní sídlili v Nasavrkách.124
Poznámka k heraldice
Často docházelo ke ztotožnění Schönfeldů 17. a první poloviny 18.
století s německou hraběcí rodinou Schönfeldtů ze století devatenáctého
a také k záměně jejich erbů. Němečtí Schönfeldtové disponovali od roku
1788, kdy získali hraběcí titul, zlatým štítem s černou ostrví kosmo položenou.125 Stejný znak znal i Rentz a patrně si nebyl jistý, kteří Schönfeldové
ho nosili. V jeho heraldické sbírce se prostupují jména a data týkající se
„českých“ i „německých“ Schönfeldů.126 Stejné záměny se ve své práci
popisující někdejší schönfeldský (později auersperský) hrad Žleby dopustil i Jan Hendrych, když vykreslil vedle auersperského znaku onen
schönfeldský s ostrví.127
Listiny, testamenty a další prameny z doby Mikuláše ze Schönfeldu
stvrzuje vedle jeho podpisu zcela jiný erb, odvozený od původního štítu
šlechticů de Serainchamps. Jde o stříbrný štít s kosmo položenou červenou kládou se třemi zlatými podélně ležícími růžemi.128 Stejného znaku
se lze dopátrat ve Wunschwitzových genealogických sbírkách.129 Povýšení
do hraběcího stavu znamenalo i polepšení erbu. Erb byl nově čtvrcený se
srdečním štítkem. Ten zobrazoval psí hlavu s červeným obojkem a zlatým
kroužkem. První a čtvrté pole bylo stříbrné, kosmo dělené červenou klá-

124 SOA v Zámrsku, Ústřední správa auersperských velkostatků 1609–1948, Historische
Beschreibung der hochfürstliche Karl Auerspergischen Herrschaft Nassaberg, neinventarizováno.
125 V o n H u e c k , W. (ed.): Genealogisches Handbuch der gräflichen Häuser, s. 311.
126 Archiv hlavního města Prahy, Heraldická (Rentzova) sbírka, inv. č. 6340, 6341.
127 H e n d r y c h , Jan: Hrad Žleby ve východních Čechách. Jeho majitele, děje a památnosti.
Čáslav 1890, s. 5.
128 M e r a v i g l i a - C r i v e l l i , R. J.: Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, s. 169.
129 NA, Wunschwitz, inv. č. 1066.
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dou se třemi zlatými růžemi. Druhé a třetí pole bylo vyvedeno ve zlatě,
s červeným dvouocasým lvem otočeným vpravo.130

Obr. 3: Polepšený erb hrabat ze Schönfeldu (reprofoto Meraviglia-Crivelli,
Rudolf Johann: J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch in einer
neuen, vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen
und historisch-genealogischen Erläuterungen IV/9. Der Böhmische Adel.
Brno 2000, taf. 75)
Odkaz hraběnky Marie Kateřiny ze Schönfeldu, provdané
kněžny z Auerspergu131
Svou závěť dala Marie Kateřina sepsat rok po svatbě s knížetem Janem
Adamem z Auerspergu. Je datována 28. květnem 1747 ve Vídni. Kromě
Marie Kateřiny ji signovali a své pečetě připojili hrabě Karel Lonqueval
Buquoy jako svědek, hrabě Václav Arnošt Schaffgotsch jako dožádaný
svědek a hrabě Adam Filip Losymthal jako svědek. Marie Kateřina zemřela
v jedenáct hodin večer 4. června 1753 ve věku 25 let a již následujícího

130 M e r a v i g l i a - C r i v e l l i , R. J.: Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, s. 169.
131 Testament byl vydán nejvyšším zemským úředníkům a zapsán 6. června 1753 do zemských desk. Viz NA, ÚDZ-L, inv. č. 3083.
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dne byla její závěť ve Vídni otevřena.132 V Josefově kapli ve vídeňském
Hofburgu za Marii Kateřinu ze Schönfeldu sloužili zádušní mši.133
Protože v době sepsání závěti Marie Kateřina ještě neměla žádné
potomky, uvedla v závěti několik variant nakládání se svým majetkem.134
Závěť vykazuje klasickou strukturu. Začíná invokací v jazyce testamentu,
tedy v němčině. Následuje uvedení testátora, přičemž stojí za povšimnutí,
že se Marie Kateřina neidentifikovala prostřednictvím mužského příslušníka
rodiny, v jejím případě manžela Jana Adama z Auerspergu.135 V úvodu textu
najdeme běžné zmínky o nesmrtelnosti duše a jejím zabezpečení po smrti.
Jak tomu bývalo kdysi zvykem, uváděl se důvod sepsání závěti, což mohl
být strach ze smrti, choroba, stáří či přání týkající se budoucího uspořádání
věcí.136 V tomto ohledu se Mariina závěť jeví jako čistě praktická záležitost,
neboť pouze udává způsob nakládání s jejím majetkem. V její poslední
vůli je patrná snaha o zabezpečení rodinného jmění, zajištění kontinuity
rodu a jeho budoucího lesku. V případě Mariiny závěti rozhodně nešlo
o drobné pozemky a o přerozdělování skrovného movitého jmění. Naopak,
Marie Kateřina byla dědičkou obrovského majetku a navíc získala souhlas
císařovny Marie Terezie k založení peněžního fideikomisu na jednom ze
svých panství – Tupadly. Podmínky nakládání s peněžním fideikomisem
byly vyjádřeny už ve svatební smlouvě Marie Kateřiny ze Schönfeldu a Jana
Adama z Auerspergu. 137 Podle závěti se stal majitelem fideikomisu manžel
zakladatelky. Fideikomis byl původně vyhrazen prvorozeným mužským
potomkům. Později ale došlo ke změně a fideikomis mohl připadnout
druhorozenému nebo jakémukoliv jinému dědici. Z panství Tupadly byl
později fideikomis převeden na alodní statek Nasavrky. Protože Jan Adam
z Auerspergu zemřel bez potomků, fideikomis i statky připadly dědicům
z vlašimské auersperské větve.138 Téma schönfeldsko-auersperského pekuniárního fideikomisu ještě čeká na své zpracování.
Nejdůležitější částí závěti bylo stanovení univerzálního dědice schönfeldských alodních statků. Marie Kateřina uvedla několik variant. V případě,
že by zemřela a zanechala pouze syny, nesvěřenecké statky se měly rozdělit
132 Wiener Zeitung, 6. 6. 1753, Nr. 45.
133 Wiener Zeitung, 20. 6. 1753, Nr. 49.
134 K r á l , Pavel: Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550–1650. České
Budějovice 2002. Podle Obnoveného zřízení zemského se narozením potomků stávala poslední vůle neplatnou. Na druhou stranu, Marie Kateřina s dětmi v závěti počítala a nakonec
došlo k dědickému řízení podle původní závěti, sepsané rok po svatbě, a tedy ještě v době,
kdy Marie Kateřina potomky neměla.
135 Ve většině případů se skutečně identifikace prostřednictvím manžela používala. Viz
K r á l , P.: Mezi životem a smrtí, s. 29.
136 Tamtéž, s. 38–43.
137 Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, FA Harrach Fam. in
spec 842.5.
138 Agenda týkající se peněžního fideikomisu je uložena v pěti kartonech. Viz NA, Fideikomisní spisy.
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na půl mezi manžela a syny. Kdyby ale Marie Kateřina zanechala syny
i dcery, z dílu náležejícího synům se měly dcery vyplatit 50 000 zlatých.
Další varianta počítala pouze s dcerami; ty měly získat polovinu majetku,
stejně jako mužští potomci. Poručníkem dětí určila Marie Kateřina svého
manžela. Nakonec ale předestřela možnost, že zemře bez potomků. Za takových okolností měl majetek připadnout čtvrtinou její matce Kateřině,
rozené Michnové z Vacínova, a zbylé tři čtvrtiny měl dostat její manžel
Jan Adam z Auerspergu.139
Když v roce 1753 Marie Kateřina z Auerspergu zemřela, zanechala
syna i dcery. Během sedmiletého manželství s Janem Adamem se Marii
Kateřině narodilo pět dětí, ale jen nejstarší syn Josef (1749–1772) se dožil
dospělosti, zatímco druhý syn Karel zemřel ve věku dvou let (1750–1752).
Prvorozená dcera Františka žila jen čtyři roky (1748–1752), druhá dcera
Marie Terezie zemřela ve třech letech (1751–1754) a dceři Marii Alžbětě
Aloisii byl v době její smrti jeden rok (1753–1754). Po smrti Marie Kateřiny se její majetky měly rozdělit na dva díly. Protože ale dcery Marie
Terezie a Marie Alžběta Aloisie zemřely rok po smrti matky a syn Josef
z Auerspergu skonal ve věku 23 let, univerzálním dědicem schönfeldského
jmění se stal kníže Jan Adam z Auerspergu. Od roku 1764 vystupoval jako
jediný majitel zděděných statků. Jeho syn hrabě Josef z Auerspergu užíval
veškerých aktiv, která mu plynula z matčina dědictví a sestřiných dílů, a to
až do své smrti v roce 1772.140 Jan Adam z Auerspergu se po smrti Marie
Kateřiny ze Schönfeldu ještě jednou oženil. Jeho druhou manželkou se
stala Vilemína z Neippergu, ale z tohoto svazku nevzešli žádní přímí dědicové. Po smrti Jana Adama v roce 1795 proto došlo k ustavení dědiců
z vlašimské auersperské rodové linie.141
Závěrem
Předložený nástin vývoje nasavrckého panství byl sestaven za účelem
zjistit, jak se v průběhu 17. století formovalo a jaké dědictví připadlo knížecímu rodu Auerspergů, který panství spravoval od poloviny 18. století
po následujících téměř dvě stě let. S ohledem na plánovaný výzkum, který
by se měl věnovat správě a hospodářskému vývoji nasavrckého panství
v 19. století, šlo především o územní definování a časové zařazení vzniku
panství. Příklad nasavrckého panství ukazuje obecné trendy formování
statků po Bílé hoře. Majetek se do konce 17. století soustředil v rukou vyšší
139 NA, ÚDZ-L, inv. č. 3083.
140 SOA v Zámrsku, Ústřední správa auersperských velkostatků 1609–1948, Historische
Beschreibung der hochfürstliche Karl Auerspergischen Herrschaft Nassaberg, neinventarizováno.
141 P r e i n f a l k , M.: Auersperg, s. 279–280.
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šlechty, která získávala své jmění od příslušníků nižších vrstev a snažila
se nabytý majetek udržet v rodině zřízením fideikomisu, v případě rodiny
Schönfeldů a Auerspergů fideikomisu peněžního.
Jádrem panství se staly pobělohorské konfiskáty Nasavrky, Seč
a Trhová Kamenice, které zakoupil František de Couriers. Většinu částky
na nákup statků pokryly vojenské náhrady. K velkým nákupům došlo
na konci 17. století za Josefa Františka ze Schönfeldu. Peněžní zdroj pro
nákup obrovských pozemků mohl plynout zejména z dědických odkazů
a vyrovnání. Například od své sestry přijal Josef František vyrovnání ve výši
100 000 zlatých. Sumy vyhrazené na koupi statků neskládal Josef František
vždy okamžitě; v některých případech měl ve smlouvě stanovený splátkový
kalendář. Otázkou dalšího šetření je reálná hodnota získaných statků –
některé kupoval po zadlužení majitele, jiné od příbuzných. Další zdroje
samozřejmě plynuly z hospodaření na zakoupených statcích, z rozumných
investic a pronájmů (například lukavických dolů). Nahromaděné jmění
odkázal Josef František své dceři Marii Kateřině ze Schönfeldu, provdané
za knížete Jana Adama z Auerspergu. Jedním ze zajímavých poznatků
výzkumu je výše bohatství Marie Kateřiny. Z pramenů vyplynulo, že její
jmění v polovině 18. století činilo zřejmě až čtyři miliony zlatých, z toho
hodnota nasavrckého panství převyšovala milion dvě stě tisíc zlatých. Ve své
závěti se pak Marie Kateřina snažila zajistit svým dědicům rodinné jmění
založením peněžního fideikomisu na panství Tupadly. Vzhledem k úmrtí
všech jejích dětí nakonec dědictví zůstalo v rukou Mariina manžela, knížete
Jana Adama z Auerspergu.
S ohledem na poměrně stručné a mnohdy rozporné dějiny nasavrckého panství ve schematismech a dalších přehledech byl podniknut
základní pramenný výzkum. Výsledkem bylo „znovuobjevení“ Ferdinanda
de Couriers, prvorozeného syna Františka de Couriers. V této fázi výzkumu je k dispozici jen jeho závěť, ze které jasně vyplývá, že se stal pánem
na Nasavrkách. Ve svých rodokmenech ho zaznamenal také Wunschwitz.
Podobně opomíjenou postavou se v souvislosti s nasavrckým panstvím
stal i svobodný pán Mikuláš ze Schönfeldu, nejvyšší mincmistr Království
českého. Byl manželem Josiny de Heede, provdané nejdříve za Františka
de Couriers. Tuto skutečnost lze přičíst mnohdy citovanému Sommerovu
schematismu, v němž se píše, že prostřednictvím Josiny statky připadly
Rudolfu Václavovi ze Schönfeldu. Tvrzení je sice pravdivé, ale interpretace,
že Rudolf Václav byl Josininým manželem, je chybná.
Výzkum vedl nakonec ještě k jednomu zpřesnění, týkajícímu se erbu
svobodných pánů, později hrabat ze Schönfeldu. S ohledem na existenci
několika rodin stejného (či podobného jména) docházelo k záměně erbů.
Jak vyplývá z pečetí na listinách, znak Schönfeldů coby majitelů nasavrckého panství byl odvozen ze znaku rodiny de Serainchamps. Šlo o stříbrný
štít s kosmo položenou červenou kládou se třemi zlatými, podélně ležícími
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růžemi. Koncem 17. století byl znak polepšen v souvislosti s udělením
hraběcího titulu.
Výzkum majetkoprávních poměrů na nasavrckém panství v 17. a 18.
století rozhodně není u konce, naopak se otevřel ještě širší prostor k bádání.
Tento příspěvek byl sepsán za účelem vytvořit mu nutnou faktografickou
základnu.
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Martina Hartmann
Monumenta Germaniae Historica
Nekonečný příběh?*

Do záhlaví následujících řádků lze vložit jakési pohádkové „bylo,
nebylo“, neboť vzdálené počátky našeho příběhu sahají k druhé hodině
odpolední 20. ledna 1819, kdy se v bytě, který si ve Frankfurtu nad Mohanem pronajal svobodný pán a bývalý pruský ministr Karl vom und zum
Stein (1757–1831),1 shromáždili poslanci za Bádensko, Bavorsko, Meklenbursko a Württembersko, aby mezi jednáním německého spolkového
sněmu založili Společnost pro starší německé dějiny (Gesellschaft für
ältere deutsche Geschichtskunde) čili Monumenta Germaniae Historica
(MGH). Své představy shrnuli do vlastenecky laděného hesla „Sanctus amor
patriae dat animum“, jež o něco později obklopil dubový věnec. Vědomi si
významu chvíle, vložili pod motto rovněž datum památné schůzky, které
nechali přepsat podle zvyklostí římského kalendáře, uplatňovaných rovněž ve středověkých listinách. Vše dohromady se stalo symbolem MGH,
s jemnou nadsázkou asi nejdéle užívaného loga na světě.2
Společnost pro starší německé dějiny se sebevědomě přihlásila k úkolu zpřístupnit středověké prameny k německé historii, k čemuž měla podle
prvotních odhadů vystačit píle a odhodlání osmi, nejvýše deseti učenců.
Zakládající členové chtěli tímto způsobem povzbudit lásku ke společné
vlasti a oslavit památky velkých předků,3 čímž byli míněni vládcové středověku raného a vrcholného, nikoliv však již pozdního. Ten byl vnímán jako
období úpadku německé říše, zatímco na Karla Velikého a jeho nástupce se
*
Příspěvek vychází z přednášky, která byla pronesena 5. května 2015 na půdě Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
1
Dále viz R i t t e r , Gerhard: Stein. Eine politische Biographie. Stuttgart 1931 (více
vydání). K MGH zvláště S c h i e f f e r , Rudolf: Stein und die Anfänge der Monumenta.
In: Duchard, Heinz (ed.): Stein. Die späten Jahre des preußischen Reformers. 1815–1831.
Göttingen 2007, s. 1–14; případně S c h m i d t , Gerhard: Stein und die Monumenta Germaniae Historica in den 1820er Jahren. In: tamtéž, s. 15–37.
2
K dějinám MGH viz dále B r e s s l a u , Harry: Geschichte der Monumenta Germaniae
Historica. Hannover 1921 (= Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 42, 1921); F u h r m a n n , Horst: „Sind eben alles Menschen gewesen“. Gelehrtenleben im
19. und 20. Jahrhundert. Unter Mitarbeit von Markus Wesche. München 1996, zde zejména
s. 11–12; případně webovou stránku www.mgh.de.
3
F u h r m a n n , H.: „Sind eben alles Menschen gewesen“, s. 13.
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pohlíželo s nezastíranou úctou. Svobodný pán vom und zum Stein probíral
své plány s mnohými znalci a milovníky dějin. S prosbou o radu se obrátil
na bratry Grimmovy, Jacoba (1785–1863) a Wilhelma (1786–1859), nebo
na skvělého právníka Friedricha Karla von Savigny (1779–1861). Průběh
jednání sledoval rovněž Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) a pro
svůj upřímný, byť poněkud vratký zájem byl jmenován čestným členem.4
Počátečnímu nadšení je možno připsat i optimistický výhled, že projekt
bude moci být zdárně završen do deseti, možná dvaceti let a že přípravné
a ediční práce by rozhodně neměly přesáhnout jeden lidský věk.
Naděje svobodného pána vom und zum Stein ovšem vzaly rychle
za své, neboť společnost zprvu postrádala schopného organizátora, který
by dokázal usměrnit a smysluplně propojit horlivost nadšených pomocníků.
Soustavné studium středověkých pramenů stavělo editory před záludné
otázky, vedle nichž se objevily problémy finanční povahy, protože svobodný pán vom und zum Stein ve svých plánech zjevně přecenil náklonnost
soukromých i veřejných sponzorů. Zklamala hlavně německá šlechta, která
si podle Steina měla zachovat vynikající místo ve státě podporou vzdělání,
a nikoliv marnotratnými výdaji za psy, koně či tabákové dýmky a lpěním
na prkenné noblese.5
Obrat k lepšímu nastal v roce 1823, kdy se vedení společnosti chopil
Georg Heinrich Pertz (1795–1876).6 Zřekl se jej po padesáti letech (1873),
a to ještě nedobrovolně, nicméně Pertzovy zásluhy jsou nesporné, protože
realizoval první část odvážného vydavatelského záměru a více než dvěma
desítkami foliových svazků v řadách Scriptores a Leges zajistil MGH skvělou vědeckou pověst.7 Obzvláště šťastným se ukázalo být přátelství, které
Georga Heinricha Pertze, jinak knihvazačova syna, pojilo od dětských let
s Heinrichem Wilhelmem Hahnem mladším (1795–1873),8 zástupcem ředitele a posléze majitelem Hahnova knihkupectví (Hahnsche Buchhandlung)
se sídlem v Hannoveru. Tradiční a v mnoha ohledech pozoruhodný svazek
byl zpřetrhán teprve v roce 2013, kdy Hahnovo knihkupectví vypovědělo
smlouvu, a MGH tak začala zpřístupňovat edice vlastním nákladem. Starý
dobrý zvyk, podle něhož se všichni zájemci mohli dostat k tištěnému textu,
však zůstal zachován.
4
Ke Goethově proměnlivému vztahu k MGH viz dále tamtéž, s. 20–21.
5
Tamtéž, s. 14.
6
Dále viz B r e s s l a u , H.: Geschichte der Monumenta Germaniae Historica, s. 156–477;
F u h r m a n n , H.: „Sind eben alles Menschen gewesen“, s. 29–30; Wesche, Markus: Georg
Heinrich Pertz. In: Neue Deutsche Biographie (= NDB) XX. Berlin 2001, s. 205–207; případně
Georg Heinrich Pertz: MGH [online]. Dostupné z: www.mgh.de/geschichte/portraitgalerie/
georg-heinrich-pertz [cit. 3. 5. 2016].
7
Aktuální stav viz na webové stránce www.mgh.de/publikationen/publikationen-allgemeines/.
8
Dále viz W a c k e r , Annemarie: Heinrich Wilhelm Hahn 1795–1873. In: NDB VII.
Berlin 1966, s. 506–507.
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Struktura zpřístupňovaných pramenů si již na počátku vynutila
rozdělení ediční práce do pěti klasických řad, probíraných snad ve všech
historických proseminářích: Scriptores (narativní prameny); Leges (právní
prameny); Diplomata (listiny); Epistolae (listy); Antiquitates (básně, nekrologia, pamětní knihy). Základní pětičlenná struktura byla postupně doplněna
o četné podskupiny, jejichž počet a hlavně vzájemná provázanost mohou
nezkušeného uživatele přinejmenším zmást, neboť Scriptores zahrnují
deset zvláštních oddílů, Leges osm, Diplomata šest a Epistolae s Antiquitates
po čtyřech.
V roce 1842 Georg Heinrich Pertz usoudil, že by bylo vhodné přenést
sídlo MGH do Berlína, a protože společnost ještě nevlastnila obsáhlejší
knihovní či archivní fondy, vybral adresu, která zaručovala, že badatelé
budou mít po ruce vždy spolehlivou a dobře vybavenou Pruskou státní
knihovnu (Preußische Staatsbibliothek).9 Veskrze dobré sousedství se
nezměnilo ani v roce 1907, kdy mnichovský medievista Ludwig Traube
odkázal MGH svou soukromou příruční knihovnu.10 Jeho příkladu o čtyři
léta později následoval Oswald Holder-Egger, dlouholetý vedoucí oddělení
Scriptores.11 Společnost byla také začleněna do soustavy vědeckých ústavů
a od roku 1875 se těšila finanční podpoře vilémovského Německa. Státní
příspěvek směřoval k ústřednímu ředitelství (Zentraldirektion), které se
skládalo z delegovaných zástupců pruské, bavorské a rakouské akademie
věd a dalších významných, zejména univerzitních učenců. Z nich byl volen
předsedající s titulem prezidenta, jenž se zároveň stával říšským úředníkem
placeným ze státního rozpočtu německého císařství.12
Vnitřní pravidla a ediční plány výrazněji nenarušila ani první světová
válka a ve znamení kontinuity se nesla také léta Výmarské republiky. Nemalou měrou se o to zasloužil Paul Fridolin Kehr (1860–1944), dlouholetý
prezident a v neposlední řadě na slovo vzatý znalec středověkých listin.
MGH vedl zprvu jako pověřenec (od roku 1915) a v období 1919–1936
jako řádný předseda.13 K prvním vážnějším změnám došlo teprve za ná9
K sídlům jednotlivých pracovišť viz dále F u h r m a n n , H.: „Sind eben alles Menschen gewesen“, s. 36, 38–40.
10
Dále viz M e n t z e l - R e u t e r s , Arno: Ludwig Traube und die Monumenta
Germaniae Historica. In: Hartmann, Martina (ed.): Bayern und die Monumenta Germaniae
Historica. München 2014 (= Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 77, 2014), s. 3–26.
11
Dále viz Z e u m e r , Karl: Nachruf Oswald Holder-Egger. Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 37, 1912, s. 821–854; G r u n d m a n n ,
Herbert: Oswald Holder-Egger. In: NDB IX. Berlin 1972, s. 526; případně Oswald Holder-Egger:
MGH [online]. Dostupné z: www.mgh.de/geschichte/portraitgalerie/oswald-holder-egger [cit.
3. 5. 2016].
12
B r e s s l a u , H.: Geschichte der Monumenta Germaniae Historica, s. 522–618;
F u h r m a n n , H.: „Sind eben alles Menschen gewesen“, s. 44–45.
13
Z mnohých prací viz dále S c h i e f f e r , Theodor: Paul Fridolin Kehr. In: NDB XI.
Berlin 1977, s. 396–398; F u h r m a n n , H.: „Sind eben alles Menschen gewesen“, s. 58–59;
t ý ž : Paul Fridolin Kehr. „Urkundione“ und Weltmann. In: týž: Menschen und Meriten. Eine
persönliche Portraitgalerie. Unter Mitarbeit von Markus Wesche. München 2001, s. 174–212;
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rodního socialismu. Stárnoucí prezident, jenž v posledních pěti letech
svého mandátu vůbec nesvolával zasedání ústředního ředitelství, byl
od počátku plně srozuměn s představou vládnoucích národních socialistů
rozpustit staré vedení a přetvořit MGH v Říšský ústav pro starší německé
dějiny (Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtskunde). Sám se nechal
slyšet, že na staré řídící struktury MGH je nutno pohlížet jako na klasický
příklad německého státního federalismu, který respektoval nezávislost
Rakouska, a že překonaný důraz na právní nezávislost MGH neodpovídá
zájmům vědy, neboť ústřední ředitelství není v podstatě ničím jiným než
pouhou dekorací.14
Nezůstalo však jen u zrušení nezávislého ústředního ředitelství.
Prezident MGH byl nově pověřen řadou organizačních úkolů a připadl
mu rovněž dohled nad spolkem, jenž měl zastřešovat výzkum německých
a dokonce i starověkých dějin. V prezidentském křesle se poté v krátkém čase
vystřídali Wilhelm Engel (1936–1937), Edmund E. Stengel (1938–1942)
a Theodor Mayer (1942–1945),15 nicméně ediční práce začala narážet
na první překážky. S vypuknutím druhé světové války byla řada důležitých
spolupracovníků povolána do vojenské služby a sílící letecké bombardování
začalo ohrožovat i vlastní pracoviště. Proto se Theodor Mayer na konci
ledna 1944 rozhodl, že dvě editorky budou přeloženy na zámek Weißenstein v Pommersfelden u Bamberku. Stalo se tak na radu Carla Erdmanna,
který se během studia ve Würzburgu seznámil s majiteli zámku, hrabaty
von Schönborn. S jejich souhlasem byla v zámecké oranžerii uložena
knihovna MGH.16
případně Paul Fridolik Kehr: MGH [online]. Dostupné z: www.mgh.de/geschichte/portraitgalerie/paul-fridolin-kehr [cit. 3. 5. 2016].
14
F u h r m a n n , H.: „Sind eben alles Menschen gewesen“, s. 58–59.
15
Dále viz F u h r m a n n , H.: „Sind eben alles Menschen gewesen“, s. 58–59. K Wilhelmu Engelovi pak B ü n z , Enno: Ein Historiker zwischen Wissenschaft und Weltanschauung.
Wilhelm Engel (1905–1964). In: Baumgart, Peter (ed.): Die Universität Würzburg in den
Krisen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Biographisch-systematische Studien zu ihrer
Geschichte zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Neubeginn 1945. Würzburg 2002
(= Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg LVIII),
s. 252–318. K Edmundu E. Stengelovi viz H e i n e m e y e r , Walter: Edmund E. Stengel
1879–1968. Professor der mittleren und neueren Geschichte. In: Schnack, Ingeborg (ed.): Marburger Gelehrte in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Marburg 1977 (= Lebensbilder aus
Hessen I), s. 536–543; W e s c h e , Markus: Edmund E. Stengel. In: NDB XXV. Berlin 2013,
s. 245–247. Životopis Theodora Mayera odevzdal do tisku H e i n z e l , Reto: Theodor
Mayer. Ein Mittelalterhistoriker im Banne des „Volkstums“ 1920–1960. Dále viz t ý ž : Theodor Mayer. Ein Wissenschaftsorganisator mit „großen Möglichkeiten“. In: Pfeil, Ulrich (ed.): Das
Deutsche Historische Institut Paris und seine Gründungsväter. Ein personengeschichtlicher
Ansatz. München 2007 (= Pariser Historische Studien 86, 2007), s. 60–77; F u h r m a n n ,
H.: „Sind eben alles Menschen gewesen“, s. 59–64.
16
Dále viz M e y e r , Otto: Monumenta Germaniae Historica. Dienststelle Pommersfelden
1945–1948. Höchstadt an der Aisch 1948; H a r t m a n n , Martina: Insel der Seligen. In:
táž (ed.): Bayern und die Monumenta Germaniae Historica, s. 28–29; B e c k e r , Nikola:
Die Neuetablierung der Monumenta Germaniae Historica in Bayern ab 1944 im Spannungsfeld
zwischen Theodor Mayer, Otto Meyer, Walter Goetz und Friedrich Baethgen. In: tamtéž, s. 43–68.
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Stěhování do Pommersfelden v Bavorsku předznamenalo budoucnost
MGH, neboť po roce 1945 převzal financování i právní dohled nad MGH
Svobodný stát Bavorsko. V roce 1963 byl společnosti propůjčen status veřejného spolku (Körperschaft des öffentlichen Rechts). Příslušná listina se
sice obracela na Německý ústav pro dějiny středověku (Deutsches Institut
für Geschichte des Mittelalters), ovšem vedle oficiálního názvu užívalo pracoviště běžně původní, za Třetí říše v nemilost upadnuvší označení Monumenta Germaniae Historica.17 Na návrh Friedricha Baethgena (1890–1972),
prvního poválečného prezidenta MGH,18 byla obnovena rovněž osvědčená
struktura ústředního ředitelství coby řídícího orgánu složeného z volených
zástupců všech akademií věd v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Neblahé
zkušenosti zároveň daly vzniknout závaznému pravidlu, že ústřední ředitelství bude zasedat nejméně jednou ročně, a pokud dojde k setkání pouze
jedinkrát, uskuteční se vždy v prvním březnovém týdnu. Ke stejnému datu
měly být předloženy i pracovní zprávy, jež měly referovat o postupu prací.
Ústřednímu ředitelství bylo přiznáno právo rozhodnout o přijetí nových
projektů a pod vedením prezidenta mělo stanovit také podobu a rozvržení
ediční činnosti.19 Tak bylo za úřadování a po osobním zásahu Horsta Fuhrmanna (1926–2011; v úřadu 1972–1994)20 obnoveno vydávání koncilních
výnosů z doby merovejské a karolínské (do roku 911). Kritický výzkum
a navazující ediční přípravy zabraly více než dvě dekády a byly dovedeny
k zamýšlenému konci v roce 2012 přičiněním Wilfrieda Hartmanna, který se
podílel na vydávání této řady nejprve jako stálý pracovník MGH, následně
coby univerzitní profesor a nakonec i jako penzista.21
Zastavme se ale ještě u dějin, vnitřní struktury a poslání MGH. V podstatě až do roku 1949 si badatelé museli vystačit s příručními fondy na zámku v Pommersfelden,22 a protože poválečné mocenské poměry vylučovaly
návrat do Berlína, Friedrich Baethgen přesvědčil bavorskou vládu, že by
17
M e y e r , O.: Monumenta Germaniae Historica, s. 5–6.
18
F u h r m a n n , Horst: Friedrich Baethgen (1890–1972). Besinnung und Neuanfang.
In: Willoweit, Dietmar (ed.): Denker, Forscher und Entdecker. Eine Geschichte der Bayeri
schen Akademie der Wissenschaften in historischen Porträts. München 2009, s. 337–355;
L e m b e r g , Joseph: Der Historiker ohne Eigenschaften. Eine Problemgeschichte des Mediävisten
Friedrich Baethgen. Berlin 2014 (= Phil. Diss. Humboldt-Universität). Nověji t ý ž : Friedrich
Baethgen. In: Altpreussische Biographie V/3. Marburg 2015, s. 2000–2002.
19
Krátký výtah z pracovních zpráv je přetištěn vždy v prvním sešitě Deutsches Archiv für
Erforschung des Mittelalters (= DA).
20
Dále viz H a r t m a n n , Martina – M ä r t l , Claudia (edd.): Von Kreuzburg
nach München. Horst Fuhrmann – Lebensstationen eines Historikers. Wien – Köln – Weimar
2013; F u h r m a n n , Horst: Papst Gregor VII. und das Zeitalter der Reform. Annäherungen
an eine europäische Wende. Ausgewählte Aufsätze. München 2015 (= MGH Schriften LXXII),
s. 575–576. K vydání připravila Martina Hartmann ve spolupráci s Annou Claudií Nierhoff
a Detlevem Jasperem.
21
Dále viz H a r t m a n n , Wilfried: Über 100 Jahre Edition der karolingischen Konzilien
bei den Monumenta Germaniae Historica. DA 70, 2014, s. 107–119.
22
M e y e r , O.: Monumenta Germaniae Historica, s. 14–15; H a r t m a n n , M.: Insel
der Seligen, s. 38.
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bylo záhodno umístit sídlo společnosti v Mnichově. Uplynula ovšem další
léta, než se (v roce 1967) podařilo uzavřít dohodu s vedením Bavorské
státní knihovny (Bayerische Staatsbibliothek). Ta MGH vyhradila přízemí
levého křídla hlavní budovy na Ludwigstraße, čímž se příprava edičních
projektů vrátila k pořádkům, jaké panovaly před rokem 1944 v Berlíně.23
V mezičase bylo stabilizováno personální zázemí, takže ediční úkoly dnes
plní zhruba deset stálých vědeckých spolupracovníků a stejný počet zaměstnanců zajišťuje provoz knihovny a sekretariátu.24 Mimo soustavnou
ediční práci MGH dvakrát ročně vydává vlastní časopis s názvem Deutsches
Archiv für Erforschung des Mittelalters, který přetiskuje jednak původní,
pramenněkritické studie, jednak krátké recenze, jež sledují medievistickou
produkci v Evropě a zámoří, a to od monografií přes sborníky až po dílčí
příspěvky. Do rozsáhlé recenzní rubriky přispívají nejen pracovníci MGH,
ale i řada domácích a zahraničních dopisovatelů.25
Recenzní povinnosti představují jen menší a v zásadě druhotný
výsek činnosti MGH, neboť každý ze stálých spolupracovníků je pověřen
přípravou edice, která zpravidla vyžaduje náročný dlouhodobý výzkum
v rozsahu odpovídajícím doktorské disertaci. V současné době je rozpracováno přes 60 samostatných projektů, na jejichž řešení se podílejí
spolupracující akademie věd v Berlíně, Lipsku a ve Vídni spolu s externími
editory z univerzit. Ne všechny projekty jsou podporovány z rozpočtu
MGH,26 nicméně ve všech případech platí, že nezávisle, rozumějme mimo
půdu MGH, vzniklé rukopisy jsou postoupeny stálým zaměstnancům, kteří
po dohodě a v součinnosti s editory provádějí další redakční úpravy. Pro
úplnost je nutno zmínit i to, že kromě pramenných edic MGH přijímá
do tisku vědecké monografie, jež mají charakter průvodních textů vzešlých
z výzkumu toho či onoho pramene a jsou publikovány buď v řadě MGH
Schriften, nebo MGH Studien und Texte.
Pominout nelze ani vliv informačních technologií, jejichž význam nejlépe dokládá bezplatně přístupná digitalizovaná produkce MGH. Digitální
Monumenta (dMGH) se právem těší trvale vysoké návštěvnosti,27 ovšem
uživatelsky oblíbeným je rovněž ústavní web, který dovoluje nahlédnout
do ediční činnosti i do aktuálně připravovaných rukopisů.28 Důležitou
23
Dále viz N e e s e r , Ruth: Die Arbeitsräume der Monumenta Germaniae Historica
1937–1967. Materialien aus dem Archiv der Monumenta Germaniae Historica. Konzeption und
Bildbearbeitung Ruth Neeser. München 2012.
24
Dále viz www.mgh.de/das-institut/mitarbeiter/.
25
Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters nahradily v roce 1937 Archiv der Gesellschaft
für ältere deutsche Geschichtskunde a Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde.
Do roku 1944 vyšlo sedm svazků, následující osmý vyšel v roce 1951 pod názvem Deutsches
Archiv für Erforschung des Mittelalters. Poslední svazky jsou dostupné i v elektronické podobě.
26
Aktuální stav zachycuje domovská stránka www.mgh.de/mgh/editionsvorhaben/ a také
výroční zpráva prezidenta MGH v prvním sešitě DA.
27
Dále viz www.mgh.de/dmgh/pub/.
28
Dále viz www.mgh.de/datenbanken/datenbanken-allgemeines/.
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vědeckou roli hraje knihovna, která se řadí k největším specializovaným
knihovnám na světě a každoročně se rozrůstá o dalších zhruba 2 200 položek. Průběžně přitom probíhá digitalizace, takže ve virtuální „čítárně“ lze
studovat jak standardní medievistická díla, tak staré tisky a rukopisy, včetně
fotokopií těch, jež byly zničeny za druhé světové války.29 Prostřednictvím
bibliografického vyhledávacího systému OPAC je možno stahovat celé
studie, a pokud nějaká práce v nabídce není, lze si ji objednat. Pořízená
kopie pak ve formátu PDF vstupuje do databáze jako volně dostupná složka
digitální knihovny.30 Zajímavou badatelskou základnu představuje archiv,
v němž jsou uloženy pozůstalosti někdejších stálých a někdy i externích
spolupracovníků MGH. Nadto zahrnuje dokumenty k dějinám MGH, neboť po znovusjednocení Německa byly do Mnichova převezeny archiválie
z fondu východoněmecké akademie věd v Berlíně. Protože případní uživatelé mohou pracovat s elektronicky dostupným rejstříkem, podařilo se
vytvořit příznivé předpoklady pro výzkum, jenž by mohl objasnit složitou
historii některých déletrvajících edičních projektů i osudy spolupracovníků
MGH, patřících k předním postavám (netoliko) německého dějepisectví.31
Jak vidno, troufalé plány ctihodných otců-zakladatelů moderní MGH
bezezbytku naplňuje a na poli vědecké práce dokonce překonává, a to
nikoliv jen v rozměru ediční činnosti, ale také metodami moderní kritiky
a zpracováváním nových typů písemných pramenů. Příkladem mohou
být výnosy církevních koncilů karolínského věku, jež v rámci dílčí řady
Capitularia episcoporum představují jakýsi kanonický protějšek zákonodárné činnosti vládců franské říše. Změnilo se rovněž zaměření edičního
programu. Zatímco před druhou světovou válkou a částečně i po ní stály
v popředí zájmu prameny raného a vrcholného středověku, v posledních
dekádách je věnována trvalá, byť pořád ještě ne dostatečná pozornost
středověku pozdnímu.
Skutečnost, že výzkumné aktivity MGH dávno přesáhly obzor úzké
profesní specializace, naznačil rok 1984, kdy prezident Horst Fuhrmann
svolal do Mnichova mezinárodní kongres, který měl probrat způsoby, formy
a smysl padělání ve středověku (Fälschungen im Mittelalter).32 Po skandálu
s podvrženými deníky Adolfa Hitlera se očekával značný zájem, ovšem
skutečnost předčila i ta nejsmělejší očekávání. Pozvánku přijal a úvodního
slova se chopil Umberto Eco, jehož román Jméno růže tehdy zahájil vítězné
tažení knihovnami po celém světě. Možná i proto mohlo ve Fuhrmannově
29
Dále viz M a r t i n , Norbert: Bibliothek der Monumenta Germaniae Historica. Handbuch der Historischen Buchbestände in Deutschland 10, 1996, s. 261–264; případně www.
mgh.de/bibliothek/bibliothek-allgemeines/.
30
Dále viz www.mgh.de/bibliothek/dokumentlieferung/.
31
Dále viz www.mgh.de/archiv-allgemeines; případně F u h r m a n n , H.: „Sind eben
alles Menschen gewesen“, s. 129–130.
32
Viz tamtéž, s. 124–125. Přednášky byly publikovány v letech 1998–1990 v řadě MGH
Schriften XXXIII/1–6.
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zdravici zaznít, že se konference může v lecčems podobat olympiádě, neboť do Mnichova se sjely delegace 25 národů, mezi nimiž nechyběli ani
hosté z druhé strany železné opony, jmenovitě z Polska, Československa,
Maďarska, Rumunska, Jugoslávie a Sovětského svazu.33
Silné zastoupení zemí sovětského bloku mohlo být v roce 1984
vnímáno jako jistá senzace, nicméně vlna změn o pět let později otevřela
prostor pro přirozenou mezinárodní spolupráci, která se dílem mohla vracet
k vzdáleným kořenům. Za staronový lze proto označit i vztah MGH k Brnu,
neboť právě v Brně prožil významnou část svého vědeckého života Bertold
Bretholz, jenž ve spolupráci s Wilhlemem Weinbergerem připravil pro dílčí
řadu Scriptores rerum Germanicarum (Nova series) dosud nepřekonané vydání Kosmovy Kroniky Čechů.34 Dlužno podotknout, že nešlo o první počin
tohoto druhu, a to ani v souřadnicích MGH, protože dílo svatovítského
děkana zpřístupnil medievistické veřejnosti Rudolf Köpke a jeho edici
z roku 185135 převzal jako vzor Josef Emler, když byl pověřen sestavením
druhého svazku Pramenů dějin českých (Fontes rerum Bohemicarum).36
Příborský rodák (* 1862) Bertold Bretholz vystudoval dějiny a práva
ve Vídni a dva roky strávil na proslulém Ústavu pro rakouský dějezpyt
(Institut für Österreichische Geschichtsforschung). Odtud se vydal na pět
let (1888–1893) do Berlína, kam byl povolán ústředním ředitelstvím MGH
jako nástupce nečekaně zesnulého soukromého docenta Fritze Stöbera
(zemřel v pouhých 27 letech), aby pracoval na edici koncilních výnosů
z doby merovejské. Zadaného úkolu se zhostil se ctí, nicméně příslušný
svazek byl podle tehdejších zvyklostí připsán hlavnímu vydavateli Friedrichu Maasenovi.37 V roce 1892, tedy ještě před odevzdáním rukopisu, přijal
na doporučení svého vídeňského profesora Theodora von Sickela post
moravského zemského historiografa, ale protože šlo o neplacené místo,
vedl od roku 1895 brněnský městský archiv a od roku 1909 až do odchodu
do penze v roce 1926 Moravský zemský archiv v Brně. Mimoto přednášel jako mimořádný profesor na brněnské technice. Jen pro úplnost zde
dodejme, že ačkoliv pocházel z židovské rodiny, přihlásil se roku 1889
k protestantům, a že v roce 1936 spáchal z nejasných příčin sebevraždu.38
33
F u h r m a n n , Horst: Begrüßung. In: Fälschungen im Mittelalter I. Hannover 1988
(= MGH Schriften XXXIII/1) s. 53– 54.
34
Cosmae Pragensis Chronica Boemorum. Edd. B. Bretholz – W. Weinberger. Berlin 1923
(= MGH Sciptores rerum Germanicarum, Nova series II).
35
Cosmae chronica Boemorum. Ed. R. Koepke. Hannover 1851 (= MGH Scriptores IX),
s. 1–209.
36
Cosmae Chronicon Boemorum. Ed. J. Emler. Pragae 1874 (= Fontes rerum Bohemicarum
II), s. 1–198.
37
Concilia aevi Karolini. Ed. F. Maasen. Hannover 1893 (= MGH Concilia I).
38
Dále viz B r e s s l a u , H.: Geschichte der Monumenta Germaniae Historica, s. 583;
S c h r e i b e r , Rudolf: Berthold Bretholz. In: NDB II. Berlin 1955, s. 601–602; S t o k l á s k o v á , Zdeňka: „Stets ein guter und zuverlässiger Deutschmährer“. Zur Laufbahn von
Berthold Bretholz (1862–1936). In: Albrecht, Stefan – Malíř, Jiří – Melville, Ralph (edd.): Die
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Historikové židovského původu, kteří v MGH působili nebo alespoň
plnili funkci externích spolupracovníků, se dočkali řady pojednání, ale
Bertold Bretholz upoutal pozornost teprve před nedávnem, třebaže se
v archivu MGH dochoval soubor dopisů, jež adresoval Harrymu Bres
slauovi. Tomu sice byla pro jeho nijak nezastírané židovství upřena řádná
univerzitní profesura, nemluvě o křesle prezidenta MGH, nicméně přesto
stanul v čele důležitého oddělení Scriptores. Pro náš výklad je poučný
list z 23. února 1913, v němž Bertold Bretholz vyjádřil naději, že pokud
se nestane něco nečekaného, bude Kosmova kronika vydána nejpozději
do generálního shromáždění v roce 1914. Odkazoval tak na pravidelné
výroční zasedání ústředního ředitelství čili na počátek března. Souběžně
se zmínil o nepříjemných problémech a postěžoval si, že dva rukopisy,
které měly být uloženy v Praze, se nejprve nedařilo najít a poté mu byly
zapůjčeny toliko na krátkou dobu.39 Po dotazu na obsah třetího rukopisu obdržel jen nedostatečnou kolaci. Proto v listu opatrně zjišťoval, zda
MGH nezbyly nějaké peníze, a pokud ano, zda by mohl doufat ve finanční
podporu, jež by mu dovolila vypravit se o letních prázdninách do Prahy
a provést během osmi dnů nezbytný výzkum.
Nakolik mohl Harry Bresslau prosbě vyhovět, známá korespondence neprozrazuje, ale Bertold Bretholz měl po celou dobu pevnou oporu
ve Wilhelmu Weinbergerovi, klasickém filologovi a paleografovi, jehož
autorský podíl byl posléze vyjádřen honorářem ve výši 300 marek.40
Jak prozrazuje titulní list, Kosmova kronika nevyšla v roce 1914, nýbrž
o devět let později. Příčin bylo jistě vícero, ovšem jedna z hlavních patrně
zazněla v dojemném listě ze 4. listopadu 1918, v němž se pisatel vyznal
ze svého politického smýšlení i svých nálad. Nezávislost Československa, vyhlášenou na konci října, jednoznačně odmítli Němci v Čechách,
na Moravě i ve Slezsku, a proto byly jimi osídlené, převážně pohraniční
oblasti obsazeny vládním vojskem, což Bertolda Bretholze, žijícího v Brně,
silně zasáhlo. Povzdechl si, že neví, nakolik je Harry Bresslau obeznámen
s českými politickými a národními poměry, a jakkoliv lze běh událostí
nazvat nekrvavou revolucí, přesto si asi dokáže udělat obrázek o povaze
a významu dění. Sděloval dále, že po dlouhé týdny žije v napětí, jaké si
lze těžko představit, a že neví, co přijde. Že nedokáže odhadnout, jestli
„sudetendeutsche“ Geschichtsschreibung 1918–1960. Zur Vorgeschichte der Gründung
der Historischen Kommission der Sudetenländer. München 2008 (= Veröffentlichungen
des Collegium Carolinum CXIV), s. 25–41; K i e s , Dorothea: Die Juden und die MGH.
Jüdische und jüdischstämmige Monumenta-Mitarbeiter im Spiegel ihrer Zeit. Tübingen 2012
(= Magisterarbeit an der Universität Tübingen), s. 61–62.
39
MGH-Archiv, sg. B 700.
40
Dále viz P e e t e r s , Félix: Wilhelm Weinberger (1866–1932). Revue Belge de
philologie et d’histoire 11, 1932, s. 1038–1040; T h i e l , Erich: Wilhelm Weinberger.
Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft 254, 1936, s. 16–41
(nekrolog); K i e s , D.: Die Juden und die MGH, s. 73 (s další literaturou).
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nebude muset smlouvat o jmění, statky, nebo rovnou o život. A že za takových podmínek není schopen myslet na práci a netuší, jak dlouho bude
tento stav trvat, neboť i kdyby se ponořil do vědecké práce, a zapomněl
tak na těžkosti, nemůže pracovat na korekturách, které si žádají koncentraci všech smyslů. Ale i kdyby se o něco pokoušel, stejně nejsou dostupné
knihy z Vídně a odjinud. Takto, přechodně paralyzován, alespoň slíbil, že
se ozve, jakmile se mu povede lépe.41
S odstupem času již víme, že Bertold Bretholz všechna trápení a pochybnosti překonal a v roce 1923 dovedl vydání Kosmova díla ke šťastnému konci, za což obdržel děkovný dopis prezidenta MGH a Wilhelm
Weinberger se dočkal slíbené odměny.42 Především nám ale zanechal
kvalitní edici Kroniky Čechů, která je pokládána za vzorný příklad kritické
ediční práce. Bretholzových kvalit si ostatně povšiml Harry Bresslau, když
chválou ověnčil jeho podíl na zpřístupňování výnosů merovejských koncilů.
Neklidné 20. století poznamenalo rovněž přípravu kritického vydání
listáře Wibalda ze Stablo a Corvey. V originále dochovaná sbírka 450
dopisů představuje jedinečný pramen k poznání říšských poměrů za vlády
prvních Štaufů, neboť Wibald spravoval dvě významná opatství a zároveň
působil v kanceláři římskoněmeckého krále Konráda III. a jeho nástupce
Fridricha I. Barbarossy. Přijaté i odeslané listy tak přibližují složitý svět
říšských knížat kolem poloviny 12. století,43 a proto se nelze divit, že zpřístupnění pramene bylo shledáno nanejvýš potřebným již v roce 1929, kdy
ústřední ředitelství MGH svěřilo projekt Heinzi Zatschekovi (1901–1965).
Šlo o Rakušana narozeného ve Vídni, který spolu s pověřením přijal profesuru na pražské německé filozofické fakultě.44 Rozhodnutí předcházela
úspěšná obhajoba habilitační práce, v které Heinz Zatschek provedl rozbor
autografu Wibaldovy sbírky a jejíž časopisecký výtah je stále vnímán jako
pevná součást historického poznání.45
Skutečnost, že mladého badatele předcházela skvělá pověst, dokládá
rovněž pokyn Paula Fridolina Kehra, aby se Heinz Zatschek vrátil do Vídně
a začal se podílet na přípravě kritického diplomatáře římskoněmeckého
krále Konráda III., jemuž se v rámci šířeji definovaného programu vydávání
listin a listů štaufských císařů a králů věnovalo vídeňské oddělení MGH.
Byla mu také udělena profesura po Heinzi Hirschovi, ovšem s nadějemi
41
MGH-Archiv, sg. B 700.
42
MGH-Archiv, sg. 338/243, f. 42–45.
43
Das Briefbuch Abt Wibalds von Stablo und Corvey. Ed. M. Hartmann. Nach Vorarbeiten
von H. Zatschek und T. Reuter). Hannover 2012 (= MGH Die Briefe der deutschen Kaiserzeit
IX/1–3).
44
Podrobně H r u z a , Karel: Heinz Zatschek (1901–1965). „Radikales Ordnungsdenken“ und „gründliche, zielgesteuerte Forschungsarbeit“. In: týž (ed.): Österreichische Historiker
1900–1945. Wien – Köln – Weimar 2008, s. 677–792.
45
Z a t s c h e k , Heinz: Wibald von Stablo. Studien zur Geschichte der Reichskanzlei
und der Reichspolitik unter den älteren Staufern. Mitteilungen des Instituts für Österreichische
Geschichtsforschung, Ergänzungsband 10, 1928, s. 237–495.
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očekávaná spolupráce netrvala dlouho, protože Heinz Zatschek se v roce
1942 přesunul zpět do Prahy, aby se jako přesvědčený národní socialista
mohl bezprostředněji zapojit do politicky angažované práce. Novým úkolům obětoval Wibaldův listář, což nezůstalo utajeno, takže po roce 1945
mu byl odepřen návrat na vídeňskou univerzitu, byť jiným a neméně
diskreditovaným se dostalo v zásadě jen lehkého pokárání. Nepomohl
ani závazný slib, že je odhodlán pokračovat v ediční činnosti, a tak strohé
odmítnutí učinilo tečku nejen za Zatschekovou univerzitní dráhou, nýbrž i za jeho medievistickým dílem. Zbytek života strávil ve vídeňském
Vojenskohistorickém muzeu (Heeresgeschichtliches Museum), pohlcen
raněnovověkými tématy.46
Polozapomenutému projektu vdechl druhý život Timothy Reuter
(1947–2002), jenž se roku 1974 nabídl, že naváže na přerušené práce.47
Rodilého Angličana, vnuka někdejšího berlínského starosty Ernsta Reutera,
přivedl k zájmu o první Štaufy jeho oxfordský profesor Karl Leyser, který
z Německa uprchl před nacisty. Bez zbytečných průtahů byla uzavřena
dohoda o ediční spolupráci, nicméně MGH právě vstoupilo do věku počítačů a elektronických médií, což Timothyho Reutera, jehož otcem byl
profesor matematiky v Cambridge, nemohlo nechat chladným. Počítačové
aktivity sice přinesly bohaté ovoce v podobě důkladné konkordance ke sbírce Decretum Gratiani,48 nicméně stalo se tak bohužel na úkor Wibaldova
listáře. Další zpoždění nabral projekt po roce 1994, kdy Timothy Reuter získal profesuru na univerzitě v Southamptonu. Zde byl odříznut od potřebné
literatury, a když na podzim 2002 zemřel, ukázalo se, že nehotový rukopis
vyžaduje další rozsáhlé úpravy. Nezbytnou podporu zajistil v roce 2004
grant DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) a po deseti letech práce se
v nabídce MGH konečně mohla objevit třídílná edice Wibaldovy sbírky.
Pražské Zatschekovy přednášky navštěvovala Friedel Peeck (1921–2014),
která pocházela z německé, dnes polské strany Krkonoš. Původně se chtěla
dát na učitelskou dráhu a po několika semestrech v Praze dospěla k závěru,
že bude vhodnější pokračovat ve studiu na nějaké západněji položené univerzitě. S vědomím Heinze Zatscheka se zapsala v Marburku, kde přednášel
jeho dobrý známý, rovněž Rakušan Theodor Mayer. Friedel Peeck v něm
našla svého nového školitele, a když Theodor Mayer převzal vedení MGH,
následovala jej v roce 1942 do Berlína. Většina stálých spolupracovníků
a zaměstnanců byla vázána vojenskou službou, což ji přivedlo ke kritické
edici reinhardsbrunnského listáře z 12. století. O dvě léta později byla
46
Viz úvod k edici Wibaldova listáře, s. XXVII–XXVIII.
47
Dále viz H a r t m a n n , Wilfried: Nachruf Timothy Reuter. DA 58, 2002, s. 891–892;
F u h r m a n n , Horst: Souverän im Mittelalter. Zum Tod des Historikers Timothy Reuter.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.10. 2002, č. 244, s. 38; případně úvod k edici Wibaldova
listáře, s. XXIX–XXX. Příslušná korespondence je uložena v MGH-Archiv, sg. B 851.
48
Wortkonkordanz zum Dekretum Gratiani. Edd. T. Reuter – G. Silagi. Hannover 1990
(MGH Hilfsmittel X/1–5).
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vyslána i s knihovnou a archivem MGH do Pommersfelden.49 Bezděky tak
připomněla osudy žen, které během války zajišťovaly provoz knihovny MGH
a ediční práci, i nelehké časy, kdy Theodor Mayer uvažoval o převezení
fondů do Slezska a v poslední chvíli přece jen vyslyšel přemlouvání Carla
Erdmanna. O mnoho let později Friedel Peeck nazvala Pommersfelden
ostrovem blažených, neboť válka sem doléhala jen ve vzdálených ozvěnách a záblescích granátů nad bombardovaným Norimberkem. Nerušena
mohla trávit celé dny s reinhardsbrunnskou sbírkou, jejíž rukopis si vždy
po ránu vyzvedla u místního katolického faráře a zároveň správce hraběcí
knihovny. Upřímné osobní zaujetí prozrazují i její slova, že jí rukopis, onen
malý poklad, požehnal skutečným štěstím.50
S koncem války se v Pommersfelden začali hlásit bývalí spolupracovníci, kteří samozřejmě předpokládali, že nastoupí na svá místa. Friedel
Peeck byla náhle přebytečná, a proto se rozhodla složit státní zkoušky
a v roce 1948 se stala učitelkou.51 Učitelské profesi zůstala věrná až do penze a podílela se rovněž na výchově učitelů ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Laskavé časy na „ostrově blažených“ a ediční práci pro
MGH jí připomínal snad jen reinhardsbrunnský listář, jenž vyšel tiskem
v roce 1952,52 a vlastně až do srpna 2012, kdy byla vyzpovídána Martinou
Hartmann v rámci příprav na malé sympozium o vztahu Bavorska a MGH,
se dohromady nikdo o její vzpomínky nezajímal.
Ediční kapitola se v životě Friedel Peeck uzavřela v roce 1952, nicméně
za války se stala aktérkou ještě jednoho příběhu. Archiv MGH dokládá, že
Theodor Mayer svěřil své studentce úkol připravit kritickou edici Vincenciova a Jarlochova letopisu. Puntičkářský přepis rukopisu s komentářem
nás přivádí k otázce,53 proč nedošlo také k jeho vydání. Odpověď se nalézá
ve výroční zprávě z roku 1951, v níž Friedrich Baethgen krátce oznámil,
že ediční přípravy musely být přerušeny, protože konflikt mezi Východem
a Západem vylučuje nezbytný přístup k české odborné literatuře.54 Zdá se
však, že politické napětí bylo jen záminkou. Ve skutečnosti Baethgenovi
vadilo, že projekt zadal Theodor Mayer a že jeho řešením byla pověřena
žena, která promovala právě u jeho minulostí zatíženého předchůdce.
Friedel Peeck se sice snažila vysvětlit, že se edičním postupům přiučila
u Carla Erdmanna, ale tehdejší prezident MGH trval na svém.
49
Dále viz H a r t m a n n , M.: Insel der Seligen, s. 27–28, 37–38; M e y e r , O.:
Monumenta Germaniae Historica, s. 3, 6, 10, 12.
50
H a r t m a n n , M.: Insel der Seligen, s. 27–28.
51
M e y e r , O.: Monumenta Germaniae Historica, s. 10.
52
Die Reinhardsbrunner Briefsammlung. Ed. F. Peeck. Hannover 1952 (= MGH Epistolae
selectae V).
53
MGH-Archiv, sg. A 131. Pro digitalizovanou verzi viz www.mgh-bibliothek.de/etc/
dokumente/MGH-Archiv_A_131.pdf.
54
B a e t h g e n , Friedrich: Monumenta Germaniae Historica. Bericht für das Jahr
1949/50. DA 8, 1951, s. 13.
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Odložený projekt upadl v zapomnění, ovšem nezávisle na plánech
Theodora Mayera se o letopis začala v roce 2004 zajímat brněnská studentka Anna Kernbach, která jej podrobila pečlivému stylověkritickému
rozboru a v roce 2009 obhájila doktorskou disertaci.55 Podílela se rovněž
na komentovaném českém překladu,56 a protože štěstí přeje připraveným,
náhodná poznámka upozornila vedení MGH na probíhající výzkum. Zbytek
upřesnila krátká korespondence mezi Brnem a Mnichovem a již v březnu 2013 ústřední ředitelství zařadilo vydání Vincenciova a Jarlochova
letopisu do dlouhodobého edičního plánu MGH.57 Přípravnými pracemi
byli pověřeni čeští historikové,58 čímž se znovu prokázalo, že bez externí,
široce založené spolupráce by MGH zmohla jen málo a že mezinárodní
projekty mohou překlenout časovou mezeru a oživit desítky let rozpracované projekty. Navzdory vlažné a spíše klesající podpoře Bavorska, jež
v březnu 2014 přiměla k odstoupení úřadující prezidentku Claudii Märtl,59
snad lze doufat, že příběh MGH hned tak neskončí. Záleží ale na lidech.
Dopovězeno slovy Horsta Fuhrmanna: „Sind eben alles Menschen gewesen.“
Z němčiny přeložil a pro Časopis Matice moravské upravil Martin Wihoda

55
K e r n b a c h , Anna: Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku.
K dějepisectví přemyslovského období. Brno 2010 (= Knižnice Matice moravské XXVIII).
56
Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Ed. M. Moravová ve spolupráci
s A. Kernbach a M. Wihodou. Praha 2013 (= Memoria medii aevi XVIII).
57
M ä r t l , Claudia: Monumenta Germaniae Historica. Bericht über das Jahr 2012/13. DA
69, 2013, s. V–VI.
58
M ä r t l , Claudia: Monumenta Germaniae Historica. Bericht über das Jahr 2013/14. DA
70, 2014, s. VIII.
59
Tamtéž, s. I–III.

159

L I T E R A T U R A

Základy
Ladislav H l a d k ý – Jana Š k e r l o v á – Pavel C i b u l k a
(edd.): Korespondence T. G. Masaryk – Slované III. Jižní Slované
Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i. – Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 600 s., ISBN 978-80-8778246-0 (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i.), ISBN
978-80-7286-266-5 (Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.)
Publikace zpřístupňující korespondenci T. G. Masaryka s jižními
Slovany (míněni jsou Charváti, Srbové, Slovinci, Bulhaři a příslušníci slovanských etnik v Černé Hoře, Bosně a Hercegovině a v Makedonii), která
představuje třetí svazek edice Masarykovy korespondence se Slovany, je
počinem neobyčejně záslužným. Styky Masaryka s jižními Slovany počaly
v podstatě v polovině osmdesátých let 19. století nejprve jako kontakty
vědecké (viz v knize editovaná korespondence s předním slavistou té doby,
původem charvátským profesorem Vatroslavem Jagićem) a záhy poté, co
Masaryk zahájil svoji politickou dráhu poslance v rakouském parlamentu
(za nějž byl často volen také do rakousko-uherských delegací), se změnily
na kontakty a styky povýtce politické. Angažmá Masaryka v otázce etnických
problémů v okupované Bosně a Hercegovině na počátku devadesátých
let, vedení charvátských a srbských studentů na pražské univerzitě, jež
ovlivňoval svojí realistickou filozofií, zejména však jeho aktivní účast v tzv.
velezrádných procesech koncem desátých let století dvacátého, která jej
evropsky proslavila, následné politické boje s ministrem zahraničí Aloisem
Lexou z Aehrenthalu i živý politický zájem o jihoslovanské, především
pak srbské záležitosti během balkánských válek a politické krize mezi
Rakouskem-Uherskem a Srbskem, to vše učinilo z Masaryka mezi jihoslovanskou inteligencí a v tamějších politických kruzích známou a slavnou
osobnost. Okruh jeho jihoslovanských přátel a spolupracovníků se během
několika let nebývale rozrostl a jižní Slované doslova ze všech společenských vrstev se díky tomu na Masaryka začali obracet i jako na morální
a politickou autoritu. Politické známosti z dob procesů pak pomohly
Masarykovi při aktivitách v časech jeho válečné emigrace (pohyboval se
se srbským pasem), zároveň z něj ale učinily de facto i arbitra v četných
sporech mezi Jihoslovany z habsburské monarchie a představiteli srbské
emigrační vlády v otázkách budoucího jihoslovanského sjednocení, jemuž
Masarykovy kontakty s politiky dohodových velmocí v podstatě napomáhaly. V poválečné době pak Masarykův politický kredit a jeho postavení
prezidenta stabilního a politicky poměrně vlivného evropského státu
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způsobily, že do něj mnozí z řad jeho dřívějších liberálně-demokraticky
orientovaných přátel i nově vyrostlých jihoslovanských osobností vkládali
naděje. Šlo o víru, že Masaryk svým slovem i činem přispěje ke zlepšení
nepříliš harmonických politických a národnostních poměrů jak v meziválečné Jugoslávii, tak v Bulharsku (a kontakty s Bulhary byly v poválečné
době pro Masaryka daleko četnější než v dobách předválečných). Tato
očekávání však stárnoucí Masaryk nebyl při nejlepší vůli schopen a ani
ochoten, často z politicky utilitárních důvodů, vyplnit.
Předkládaná edice je proto nezastupitelným pramenem, který doplňuje dosavadní znalosti o výše uvedených Masarykových kontaktech a dalších
česko-jihoslovanských stycích, které se od nich odvíjely. V mnoha ohledech
však umožňuje utvořit si na řadu doposud buď málo známých, či naopak
tradičně traktovaných skutečností zcela nový pohled.
Masarykova korespondence s představiteli jižních Slovanů nebyla
doposud zásadnějším způsobem zpracována – v několika sbornících byl
vydán pouze její nepatrný zlomek, utilitárně vybraný k té či oné příležitosti. Editoři svazku proto neměli jednoduchou práci. Pro potřeby edice se
snažili shromáždit dopisy z nejrůznějších archivů, pražským Masarykovým
ústavem a Archivem Akademie věd České republiky či Archivem Kanceláře
prezidenta republiky počínaje a řadou jihoslovanských archivů konče. Pro
nedostatek času (svazek byl vázán grantovým termínem) zůstaly neprobádány pouze archivy v Bulharsku, přičemž ale lze souhlasit s tvrzením
editorů, že se v tamních fondech nejspíš nenalézají materiály, které by odhalily nové skutečnosti či umožnily nové výklady. Podobně mohu z vlastní
badatelské praxe potvrdit, že ani v Archivu Srbské akademie věd a umění,
který autoři rovněž nenavštívili, se nenalézají žádné dopisy, jež by mohly
shromážděný materiál tematicky i obsahově rozšířit.
Shromážděný soubor 441 dopisů, z nichž 105 Masaryk napsal a 336
obdržel, tak představuje navýsost respektabilní a v podstatě vyčerpávající
materiál. Skutečnost, že zejména z období let kolem první světové války
a z války samotné se dochovala korespondence pouze útržkovitě (a některé
kontakty s osobnostmi Masarykovi lidsky velmi blízkými či politicky významnými se v ní vůbec nepromítly – mám zde na mysli zejména přátelské
styky s profesorem a bývalým předsedou sdružení Slovanský jih Božidarem
Markovićem, politické kontakty s předsedou srbské a po válce i jugoslávské
vlády Nikolou Pašićem aj.), pak lze zřejmě objasnit tím, co tvrdí Ladislav
Hladký v úvodní studii, totiž že její značná část byla před Masarykovou
emigrací z bezpečnostních důvodů zničena či se v průběhu války během
častých Masarykových přesunů jednoduše ztratila.
Korespondenci řadí editoři chronologicky a nevydělují přitom v rámci
této chronologie žádné dílčí etapy. V úvodní studii, jež je vlastně prvním
komplexním zpracováním historie Masarykových kontaktů s jižními Slovany
od počátků jeho zájmu o slovanský jih až do jeho smrti, ovšem historik
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a balkanista Ladislav Hladký vymezuje hned pět období vyznačujících se
různou intenzitou těchto styků, která se pak pochopitelně promítají v četnosti dopisů a z celého souboru jasně vystupují. Jde tedy o: 1) počátky
Masarykova zájmu o jižní Slovany (víceméně pouze v rámci habsburské
monarchie) a Masarykova vystoupení v delegacích s bosenskou tematikou
v letech 1892–1893; 2) intenzivní kontakty Masaryka s jihoslovanským
studentstvem v období od poloviny devadesátých let 19. století do prvních
let století dvacátého; 3) Masarykovo angažmá v tzv. velezrádných procesech;
4) Masarykovy kontakty s Jihoslovany za světové války; 5) Masarykovy
styky s jižními Slovany v meziválečném období, tedy v době Masarykova
prezidentského úřadování. Samostatnou kategorii pak podle autora tvoří
meziválečné kontakty prvního československého prezidenta s Bulhary
(jako Jihoslovany ve studii striktně označuje pouze slovanské obyvatelstvo
sjednocené v Království Srbů, Charvátů a Slovinců, respektive v Jugoslávii).
Je jasné, že soubor Masarykovy korespondence obsahuje písemnosti
různého zaměření, od dopisů sloužících k výměně vědeckých informací
(adekvátně s tím, jak se Masaryk pouštěl stále více na pole politiky, těchto
dopisů ubývá) přes rozbory politické a národnostní situace na slovanském
jihu a politicky utilitární korespondenci až k těm dokumentům, jejichž
autoři vybízeli Masaryka jako uznávanou morální autoritu k intervencím
v různých záležitostech. Edice obsahuje také víceméně pouze formální
blahopřání či kondolence, ovšem i ty jsou pro poznání dobové situace
důležité.
Bez ohledu na význam daného dokumentu jsou všechny dopisy či
telegramy velice pečlivě edičně zpracovány a opatřeny podrobnými vysvětlivkami a poznámkami. Editorům se podařilo dohledat údaje o všech
zasílatelích a adresátech zveřejněných dopisů, dopisnic, pohlednic či
telegramů, a co je obzvlášť ocenění hodné, i o téměř všech osobnostech,
o nichž se v korespondenci hovoří. I to svědčí o obrovské heuristické píli!
Většinu dopisů či souborů dopisů editoři také zasadili do patřičného historického kontextu. Soubor Masarykovy korespondence s jižními Slovany
tak představuje mimořádně cennou pramennou edici, nepostradatelnou pro
další bádání v oblasti jak česko-jihoslovanských styků, tak historie střední
a jihovýchodní Evropy obecně.
Václav Štěpánek
David K a l h o u s : Legenda Christiani and Modern Historiography
Leiden, Brill 2015, 166 s., ISBN 9789004284906, E-ISBN 9789004305892
Poměrně útlá publikace, vydaná primárně jako elektronická kniha
v řadě Brill MyBook, se zevrubně věnuje tzv. sporu o Kristiána, přes dvě
století trvající diskusi o dataci klíčového textu středověké hagiografie, o níž
už Josef Pekař jasnozřivě prohlásil, že „větší frašky ještě v našem historickém
řemesle nebylo“ (s. 30, pozn. 34).
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Sepsáním shrnujícího průřezu se David Kalhous jako jeden z aktérů
vztahové sítě, kterou se v knize pokusil zachytit a analyzovat takříkajíc
„od Balbína po Kubína“, poněkud diskvalifikuje z weberiánské Wertfreiheit.
To však nic nemění na skutečnosti, že jeho zmapování kristiánovské problematiky je pro ty, kdož se v ní chtějí zorientovat, vítaným a přínosným
přehledem. Kniha navíc díky promyšlenému teoretickému rámci obstává
i jako zdařilá sonda do mocenské a sociálně-konstruktivistické sféry vnitrooborové dynamiky.
Zmapování proměn a fází „boje o Kristiána“ je vlastně stručným
vhledem do klíčových generačních a ideových tenzí domácí historiografie 19. a 20. století. Spor o filiaci a dataci legendy zásadně ovlivnil síť
osobních a institucionálních vztahů na pražské, brněnské a v neposlední
řadě i bratislavské univerzitě. V domácích dějinách oboru má nesporně
významnější pozici než například spor o Fredegara v německojazyčném
prostředí (této komparaci se autor věnuje v závěru, s. 133n) či diskuse
o identitě uherského Anonyma krále Bély.
Otázkou zůstává, komu je kniha určena. Ačkoli anglický text svědčí
o primárním zacílení na zahraničního medievistu, důraz na personální rozměr polemiky hovoří spíše ve prospěch recipienta, jenž je s danou problematikou předběžně obeznámen. I ponechání některých citátů zúčastněných
autorit v originálním (tj. českém) znění napovídá, že modelovým čtenářem
je domácí historik. Tím spíše, že text se více než úskalími interpretace
středověké hagiografie zaobírá polemickými mechanismy v rámci profesní
sítě českých historiků v období dominance empiriokritického dějepisectví.
Přes vyhraněný postoj ke kristiánovské otázce, který David Kalhous
soustavně demonstruje ve svých textech, je jeho zmapování sporu nestranné. Ačkoli si vydáním knihy symbolicky upevňuje argumentační
pozici v trvající disputaci, zachycení proměn diskuse má věcný tón, místy
snad až příliš. Při ohledávání počátků kauzy se autor nesnaží předstírat
barokistický habitus. Ukázkou snahy postihnout i „slepá místa“ polemiky
je zde například připomenutí Urbánkovy nepodložené teze o prioritě Jana
Tannera jako objevitele legendy (s. 10, pozn. 4). Po stručném zmapování
počátků, Dobnerovy skepse a naopak důvěry Athanasia a Sancto Josepho
v autenticitu textu (s. 13) přechází výklad ke klíčovému momentu, tedy
k dlouhodobě vlivné analýze Josefa Dobrovského, a posléze s bibliografickou precizností pokračuje přes Kalouska, Pekaře, Bretholze, Novotného,
Chaloupeckého, Urbánka, Kalandru, Ludvíkovského, Fialu a Třeštíka až
ke stručnému shrnutí nejnovější fáze, spjaté se jmény Kubín a Kalhous.
Přitom – pro někoho možná překvapivě – autor doceňuje věcný styl
příspěvků Josefa Kalouska a také Františka Vacka, jehož dílčí poznámky
pokládá za inspirativní (s. 32, pozn. 56). Interpretační pokusy Jana Slavíka
a příspěvky Bohumila Ryby Kalhous pouze stručně glosuje, připomíná
ovšem klíčový význam postřehů předčasně zesnulého Jana Vilikovského,
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s jeho důrazem na studium prozaických kurzů (s. 74). Na rozdíl od ne vždy
poučených, jakkoli stylisticky svěžích kritických výpadů Záviše Kalandry
a ideologizujících odsudků Zdeňka Fialy na adresu předchůdců (zejména
Josefa Pekaře) oceňuje zejména jemně ironický, ale vždy pragmatický
a nevyhrocený způsob vedení diskuse v podání Jaroslava Ludvíkovského.
Po kapitolách věnovaných podrobnějšímu rozboru jednotlivých fází polemiky následuje shrnutí ideového a politického rámce sporu (s. 98–100).
Za klíčovou poznámku lze pokládat především v textu poněkud „utopený“ poukaz na to, že s výjimkou Wilhelma Wattenbacha postrádal spor
až do vydání knihy Františka Grause Volk, Herrscher und Heiliger im Reich
der Merowinger. Studien zur Hagiographie der Merowingerzeit (Praha 1965)
širší komparativní rámec, který by přesahoval český kontext, a zejména pak
práci se západními žánrovými paralelami (s. 49). K tomu lze poznamenat,
že Kalhousova optika, uchopující svár jako nacionálně izolovaný (s. 98)
a uzavřený diskurzivní systém (s. 50), v některých ohledech neobstojí,
neboť v Československu měl spor přinejmenším přesah do slovenského
(v medievistické rovině uherského) prostředí. Kupříkladu názory Václava
Chaloupeckého ovlivnily způsob uvažování Rudolfa Holinky o vojtěšských
legendách i jeho texty o nejstarší uherské hagiografii, například o sv.
Svorádovi, a (jak plyne z jejich vzájemné korespondence) do jisté míry
i práce Romana Jakobsona, například Moudrost starých Čechů. Po stopách
Chaloupeckého názorů lze pátrat i v poválečném uvažování Františka
Dvorníka. Tento širší rámec sporu, otevírající české diskusi okno do „ciziny“,
by si býval v cizojazyčné publikaci zasloužil být vzat v potaz.
Zmapování faktografie lze vnímat především jako plaidoyer
za Ockhamovu břitvu. David Kalhous totiž tváří v tvář sofistikované kombinatorice a filiační horečce (především) autorů třicátých a čtyřicátých
let opakovaně odkazuje na tradiční maximu diskutabilních teorií, totiž
upřednostňování volby jednoduššího řešení před komplikovanějším a navíc
argumentačně nejistým. V tom ostatně následuje nejen Josefa Pekaře, ale
především Jaroslava Golla (srov. s. 110, pozn. 62; s. 114, 135). Jakkoli to
znamená připustit dataci Kristiána do doby, k níž se hlásí, tedy do konce 10.
století, Kalhousovi zde nejde o prosazení vlastních tezí, nýbrž věnuje péči
teoretickému uchopení problému psaní o historiografických sporech. Jeho
cílem je především uchopení kristiánovské polemiky jako diskurzivního
prostoru s důrazem na vyjednávací strategie konsenzu a konfliktu uvnitř
sítě profesionálních historiků (s. 122, pozn. 1). V tomto duchu – na základě klasické (Pierre Bourdieu, Hayden White, Peter L. Berger – Thomas
Luckmann, George Lakoff – Mark Johnson), ale nezřídka i zajímavě zvolené
sekundární literatury teoretického rázu (srov. například využití principů
fuzzy logiky, s. 3, pozn. 6) – mapuje profily jednotlivých aktérů v rámci
bourdieovské teorie jednání a mocenských polí, popisuje jejich modelové
argumentační strategie, zejména hledání opory v autoritách a vyvracení
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oponentních názorů difamací prostřednictvím poukazů na marginální
omyly a dílčí teze namísto soustředění kritiky na jádro problému (srov.
například analýzu Pekařova způsobu vedení polemiky, s. 52n). Pregnantně
pak Kalhous své teze shrnuje v závěrečné pasáži (s. 122–133).
Snad by bylo možné namítnout, že vedle důrazu na argumentační
strategie autor poněkud opomíjí institucionální a kariérní rozměr sporu,
markantní například v soupeření Chaloupeckého a Urbánka o Pekařovu
univerzitní stolici (srov. zmínky na s. 100) či u ideologizujících odsudků
Zdeňka Fialy na adresu „reakčních“ předchůdců, s nimiž posléze polemizoval Dušan Třeštík (s. 111n). Kariérní, prestižní aspekt byl ostatně nepřehlédnutelnou součástí polemiky od časů Josefa Pekaře podnes. Ve sporu
se často promítaly uvědomělé i nevědomě tradované generační, nacionální
a individuální stereotypy, jichž si je David Kalhous vědom (srov. s. 124–125),
ale zabývá se jimi spíše okrajově. Celkově však lze konstatovat, že přes
místy nepřehledné, ač schematickým obrazovým doprovodem znázorněné
filiační konstrukce se autorovi zdařilo celou kauzu v rámci soudržného
a relativně stručného přehledu uchopit novátorsky a – navzdory vlastní
názorové pozici – bez vášně či hany. Jako rekapitulace tématu i uvedení
do problematiky kniha jistě naplňuje deklarovaný záměr.
O to více lze litovat očividného spěchu při finalizaci sazby, který se
projevil četnými překlepy v obsažných poznámkách, ba i občasnými syntaktickými lapsy v hlavním textu (srov. zejména s. 65, 86, 107, pozn. 39
aj.). V případě dotisku, respektive v nové elektronické verzi knihy by bylo
záhodno zmíněné nedostatky v jinak zdařilém textu odstranit. Bibliografie
je spolehlivá (snad pouze v pekařovské literatuře absentují práce Martina
Kučery, srov. s. 23, pozn. 2) a nechybí ani jmenný a tematický rejstřík.
Kristiánovská záhada vždy zaměstnávala nejpronikavější myslitele
(nejen) domácí medievistické obce a lze očekávat, že tomu tak bude i nadále. I proto bude zajímavé pozorovat, zda a do jaké míry se Kalhousovy
postřehy o vedení kristiánovské polemiky promítnou do budoucí formy
diskuse a zda se kniha stane podnětem k rozšíření disputace mimo domácí
prostor.
Milan Ducháček
Jaroslava H o f f m a n n o v á : Václav Novotný (1869–1932). Život
a dílo univerzitního profesora českých dějin
Praha, Academia 2014 (Paměť, sv. LXXV), 558 s., ISBN 978-80-200-2341-4
Jméno Václava Novotného není třeba představovat, minimálně
medievistům. Jeho České dějiny jsou stále pojmem a pořád ještě nemizí
z poznámkových aparátů odborných publikací. S tím poněkud kontrastuje
absence moderního kritického zhodnocení Novotného života a díla – zvlášť
ve světle toho, kolik monografií bylo věnováno Novotného kolegovi, souputníkovi, ale i konkurentovi Josefu Pekařovi. Po řadě dílčích studií tuto
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mezeru zacelila Jaroslava Hoffmannová monografií, která už svým rozsahem dává najevo své ambice neztratit se ve stínu životopisů Pekařových.
Monografii autorka koncipovala stylem, který by se Václavu
Novotnému nejspíše líbil. Jaroslava Hoffmannová totiž zjevně usiluje
o komplexní uchopení Novotného osobnosti a díla. Kostrou knihy je
chronologická osa života Václava Novotného, doplňovaná o kapitoly laděné tematicky. Jaroslava Hoffmannová se tak nejprve relativně podrobně
věnuje rodinným kořenům Václava Novotného, spjatým s jihomoravskými
Ivančicemi a posléze s Českými Budějovicemi. Nejde o pasáže samoúčelné,
neboť autorce umožňují lépe postihnout lidský rozměr Václava Novotného,
jenž byl vždy pevně zakotven v rodinném zázemí, jak Hoffmannová opakovaně dokazuje. Do popředí zde vystupuje také vliv Novotného otce, respektovaného učitele. Václav Novotný je dnes vnímán především prizmatem
svého olbřímího díla, a někoho proto možná překvapí, že jeho pozornost
nebyla upřena toliko a pouze k historii, ale že pevné místo v jeho životě
měla též kultura. I v tom byl Václav Novotný člověkem své doby.
Klíčovou roli v Novotného osobnostním vývoji však sehrála univerzitní
studia. V jejich průběhu Václav Novotný poznal profesora Masaryka, jenž
jej názorově silně ovlivnil, ovšem určujícími se staly osobnosti pedagogů
Josefa Emlera a Jaroslava Golla, kteří Novotného definitivně přivedli k dráze profesionálního historika (Václav Novotný – stejně jako jeho souputník
Josef Pekař – vědomě rezignoval na možnost středoškolského působení).
Blízko měl Novotný ale i k Václavu Vladivoji Tomkovi a Antonínu Rezkovi.
Pečlivě Jaroslava Hoffmanová osvětluje obzvláště složitý (a přitom klíčový) vztah mezi Gollem a Novotným, tedy učitelem a žákem, který určoval
i Novotného postoj vůči jeho kolegovi Josefu Pekařovi. Ten byl v dosavadní
literatuře často reflektován, leč přirozeně optikou Pekařovou. Přínosem
předmětné knihy je skutečnost, že Jaroslava Hoffmannová nechává zaznít
i dosud opomíjený hlas Novotného, čímž vzájemné vztahy obou představitelů (a tím i kořeny moderní historiografie) získávají na plastičnosti.
Na stránkách biografie samozřejmě defilují i další přední postavy české
historické vědy přelomu 19. a 20. století.
Následně Jaroslava Hoffmannová mapuje Novotného profesní kariéru, která měla daleko k přímočarosti, na rozdíl od kariéry Pekařovy.
Václav Novotný cílevědomě směřoval k vědecké práci; učitelské povolání
jej nelákalo, byť se jím přechodně živil. Roku 1893 dosáhl doktorátu,
začal se připravovat na habilitaci (1897–1898) a pevnější existenční zázemí mu poskytl (po neúspěchu v Archivu hlavního města Prahy) pražský
místodržitelský archiv (1896–1908). Ani toto působení však nebylo bez
problémů, byť i vlivem Novotného přístupu. Odmítl absolvovat doplňující
vzdělání ve Vídni či složit archivní zkoušky, a zůstával proto až do roku
1902 pouze praktikantem. Jak autorka knihy dokládá, Novotného kariéru
podporoval zpočátku spíše Josef Emler než Jaroslav Goll (ten byl dokon-
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ce proti Novotného profesuře), k němuž se přesto Novotný po celý život
upřímně hlásil. Byl to Emler, kdo doporučil Novotného pro archiv hlavního
města a navrhoval ho také jako zemského stipendistu za účelem zmapování bohemik v římských archivech. To je další kapitola, které Jaroslava
Hoffmanové věnuje pozornost. Podrobně také mapuje nelehkou Novotného
cestu k profesuře na pražské univerzitě – titulární mimořádný profesor
(1905), skutečný mimořádný profesor (1908), řádný profesor (1911) –,
kde pak působil až do své smrti roku 1932. Jaroslava Hoffmannová se
věnuje Novotného vztahům s kolegy a žáky a podrobně rekonstruuje jeho
pedagogické působení. Novotný krom univerzity působil také na Státní archivní škole a na Škole vysokých studií pedagogických v Praze a nevyhýbal
se ani veřejné přednáškové a osvětové činnosti. Během svého života se stal
členem řady spolků, komisí a odborných společenství (především Historický
spolek, Královská česká společnost nauk, Česká akademie, Společnost přátel
starožitností, Společnost muzea Království českého, Společnost Husova
muzea) a krátce se věnoval i žurnalistice.
Stěžejní pasáž pak představují analýza a reflexe odborného díla Václava
Novotného. Vedle života profesního, který přirozeně tvoří gros knihy, však
nepřichází zkrátka ani Novotného život soukromý a rodinný. Jaroslava
Hoffmannová pojednává i o tak subtilních, ba ošidných tématech, jako jsou
povaha a názory Václava Novotného. Jedním dechem je však třeba dodat,
že se autorka po tomto příslovečném tenkém ledě pohybuje uměřeně a obezřetně. Ocenit je nutno i skutečnost, že Jaroslava Hoffmannová nerezignovala
vedle zasazení Novotného díla do dobových souřadnic ani na otázku jeho
současného hodnocení, třebaže je tato pasáž pojata velmi stručně a má kompilativní charakter. Reflexe Novotného prací a jejich postavení v současném
bádání je však již otázkou ponechanou budoucímu výzkumu.
Rozsah použitých pramenů a literatury odpovídá rozsahu knihy a je
pro Jaroslavu Hoffmannovou tou nejlepší vizitkou. Její portrét Václava
Novotného hraje živými barvami a vykresluje před čtenářem nikoliv
odosobněnou ikonu, autora nepřehlédnutelným Českých dějin vydaných
Laichterovým nakladatelstvím, ale především člověka z masa a kostí.
Komplexně pojatá a do detailu zpracovaná Novotného biografie z pera
Jaroslavy Hoffmannové se tak vyrovná nejlepším životopisům Josefa
Pekaře, přičemž v budoucnu by měly být tyto tematicky rozdílně zacílené
texty čteny pospolu. Fakt, že v rovině odborného zhodnocení Novotného
díla ještě zůstává nezaplněný prostor, na tomto konstatování nic nemění.
Zásluhou Jaroslavy Hoffmannové české dějepisectví splatilo velký dluh –
a proto zůstává rozum stát nad tím, že autorka opakovaně neuspěla s tímto
tématem u Grantové agentury České republiky a práci musela realizovat
jako soukromá badatelka bez institucionální a finanční podpory. I tímto
prizmatem je třeba číst seznam použitých zdrojů a knihu samu.
Josef Šrámek
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Milan D u c h á č e k : Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin
Praha, Karolinum 2014, 516 s., ISBN 978-80-246-2482-2
Hodnocení by nemělo předcházet vlastní recenzi, avšak v případě Ducháčkovy práce je snad porušení prastaré zásady omluvitelné.
Milan Ducháček napsal velmi zdařilou a fundovanou knihu o Václavu
Chaloupeckém, v níž otevřel i řadu dalších otázek pro budoucí výzkum.
Ocenění si zaslouží již samotná volba tématu této biografie. Václav
Chaloupecký dlouho zůstával v současném bádání o dějinách českého dějepisectví na okraji zájmu. S jen drobnou nadsázkou můžeme říci, že poslední
publikací, která souborně ocenila jeho význam, byly Přehledné dějiny českého
a slovenského dějepisectví Františka Kutnara a Jaroslava Marka. Následné
práce se Chaloupeckého v různých souvislostech dotýkaly, evidovaly jeho
roli v různých podnicích typu pekařovského sborníku či podobných nebo
zmiňovaly jeho podíl na organizaci slovenské historiografie, ale soustavnějšího zhodnocení se jeden z nejbližších Pekařových žáků dosud nedočkal.
Ducháčkova kniha začíná tradičně – narozením hlavní postavy. Autor
je ovšem dobře obeznámen s problematikou historické biografie a obtížemi, se kterými se historik v jejím případě potýká. Pokud by tedy bylo
možné označit následující text za tradiční, pak jen v dobrém slova smyslu:
je založený na poctivé práci s prameny, zodpovědném vyvozování hypotéz
a respektu k chronologické linii životních osudů Václava Chaloupeckého.
Výklad stojí na velmi pevném heuristickém základu. Ducháček prošel
rozsáhlý soubor pozůstalostí, úředních materiálů a podařilo se mu získat
přístup i do archivů v soukromém držení. Stejně rozsáhlý je okruh prostudované literatury, který vydatně narostl o tituly věnované problematice
meziválečného čechoslovakismu. Jsme-li u formálních aspektů práce, pak
rovnou doplňme, že autor sestavil základní bibliografii Chaloupeckého
tištěných prací (s otevřeným přiznáním, že v budoucnu bude nejspíše
rozšířena), a to včetně básnických pokusů a překladů poezie; samozřejmou
součástí knihy jsou rejstřík a seznamy zkratek.
Pro výklad zvolil Milan Ducháček kombinaci diachronního a synchronního přístupu, přičemž mírně upřednostnil kladení problémových
otázek před narací. Každá z kapitol se soustředí na určité téma, aniž by ale
výrazně narušovala chronologii životních osudů Václava Chaloupeckého;
některé z otázek ostatně procházejí celou knihou. Dětenický rodák alias
Banjom, jak zní básnický pseudonym raných let, se po obtížném rozhodování v letech dospívání a universitních studií odvrátil od rozevláté Kalliopé
k uměřené Kleió a nastoupil na místo knížecího archiváře na lobkovickém
zámku v Roudnici. Zlom v kariéře přišel po první světové válce se zřízením
Univerzity Komenského v Bratislavě. Chaloupecký na Slovensko nejprve
nastoupil jako archivní inspektor v komplikované době archivní rozluky,
při budování historického semináře na první slovenské universitě se ovšem
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stal jedním z vážných kandidátů na profesorská místa a po vskutku bleskové
habilitaci a profesorském řízení v průběhu jediného roku byl také jmenován
řádným profesorem. Chaloupecký se do výchovy slovenského historického
dorostu a do organizace vědecké činnosti pustil se stejně nezdolnou energií
jako do archivního inspektorátu. O co větší byly jeho zásluhy na postavení
slovenského dějepisectví na vědeckou bázi, o to trpčí zklamání zažíval
v druhé půli třicátých let, kdy se emancipovaní žáci začínali obracet proti
českému vlivu a paternalismu. To se už ale v Praze jednalo o Pekařovu
stolici na Karlově universitě, která nakonec připadla právě Chaloupeckému
a usnadnila mu nedobrovolný odchod z Bratislavy. Čas se však již krátil.
Byť se po osvobození na universitu opět vrátil a nejspíše zásahem Zdeňka
Nejedlého unikl propuštění po únorovém převratu, dožíval Chaloupecký
poslední roky svého života v trpěném ústraní.
Problémových témat otevírá autor dlouhou řadu; snad je lze převést
na tři základní a navzájem propojené jmenovatele. „Co je vlastně Gollova
škola?“ ptá se Ducháček rétoricky úvodem jedné z kapitol. Komplikovaných
poměrů mezi Gollovými žáky se dotýká pochopitelně s přednostním zřetelem k osobě Václava Chaloupeckého, nicméně i tak přehledně načrtává
hlavní body a linie mezilidských vztahů, blízkých přátelství, účelových
spojenectví i nevraživostí, nedostatečně uspokojených ambicí atd. Ducháček
sympaticky neabsolutizuje pojem školy a raději se věnuje rozboru organizace historické práce v prvé půli 20. století s citlivým zohledněním
„sociálního kapitálu“ aktérů. Samotný pojem Gollovy školy, jeho obhajoba, či naopak dekonstrukce, tak zůstává stranou ve prospěch skutečně
plastického vylíčení personální situace v okruhu Václava Chaloupeckého
a jeho vztahů k hlavním postavám českého dějepisectví v dané době. Autor
nepropadl vidění světa očima „svého“ hrdiny, s lehkou a chápavou ironií
shrnuje spory o universitní místa, editorství publikací či účast na velkých
syntetických podnicích.
Vymezení Gollovy školy samozřejmě vychází též od sdílené metody
výzkumu a v tomto směru je stejně problematické jako vymezení personální či institucionální. Jsme u druhého z hlavních témat knihy, a sice
zhodnocení Chaloupeckého díla v kontextu dobové dějepisné produkce.
Jde o úkol pro historika nemedievistu dosti obtížný a řada autorů by
v takovém případě nejspíše volila prostou cestu reprodukce obsahů knih
a studií. Ducháček jej zvládnul se ctí a výstižně vsadil Chaloupeckého práce do souvislostí tehdejšího bádání, přičemž zohlednil i pozdější názory
na Chaloupeckého uchopení zkoumaných témat (kupříkladu Kristiánovy
legendy). Z pohledu historika středověku se pochopitelně v částech věnovaných medievistickému výzkumu nabízejí další témata a otázky, jimž
by mohla být věnována pozornost. To podstatné však ve výkladu nechybí
a rozbor detailnějších otázek by již narušil jednotnou a vyrovnanou podobu knihy.
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Třetím z problémových témat je otázka čechoslovakismu a myslím, že právě její pojednání představuje jeden z hlavních přínosů knihy.
Chaloupeckého dílo na poli starších slovenských dějin můžeme bez velkého
přehánění označit za zakladatelské. Shromáždil a vyložil prameny v obdivuhodné šíři, a to i jazykové, a dokázal „stvořit“ staré Slovensko. Přitom
byl ale veden ideou existence jednotného československého národa, který
byl podle něj dále vytvářen pronikáním křesťanství a dalších vymožeností
z pražského centra, potažmo česko-moravského prostoru směrem na východ. Chaloupecký tak v podstatě upravil a přesadil tezi významné části
německého dějepisectví o blahodárném civilizačním působení Němců v slovanských končinách, které se tím přirozeně staly součástí německého duchovního prostoru, do pojetí vztahu mezi Čechy a Slováky. Líčení polemik
o výklad nejstarších slovenských dějin představuje jednu z nejpoutavějších
částí knihy a zároveň zasvěcenou interpretaci meziválečných vztahů mezi
Čechy a Slováky. Ducháček nezůstal pouze na úrovni odborných polemik,
ale zohlednil také řadu dalších nezbytných okolností, od oficiální politiky
až po rodinnou situaci Chaloupeckého, jehož žena pocházela z evangelické
rodiny v západoslovenském Holíči.
K pochvalným slovům na adresu recenzované knihy připojme ještě
jedno výrazné pozitivum, a sice úroveň jejího slovesného ztvárnění. Nápaditá kompozice výkladu zaujme již při prvním prolistování, ovšem květnaté podtituly, subtémata a podotázky, vřazené vždy mezi název kapitoly
a vlastní text, představují spíše lehkou autorskou hříčku a mohou působit
jako lákadlo pro čtenáře i vzbuzovat obavy z přílišné stylistické a formální samoúčelnosti. Nic takového pro vlastní text naštěstí neplatí. Bohaté
lexikum a pestrá a zároveň kultivovaná výstavba vět vedou čtenáře lehce
vpřed, přehledně načrtávají rámcující linie a upozorňují na skryté detaily.
Jaký jazyk, takové myšlení, mohu-li zde parafrázovat otřepané tvrzení. Číst
takové knihy je vždy potěšující.
Tomáš Borovský
*
Vojtěch Š u s t e k (ed.): Atentát na
Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů II
Praha, Archiv hlavního města Prahy – Scriptorium, 2014 (Documenta Pragensia Monographia, sv. XXVI/2), XXXIII + 1026 s., ISBN
978-80-86852-58-4 (Archiv hlavního města
Prahy), ISBN 978-80-87271-96-4 (Scriptorium)
Ani ne dva roky po prvním svazku byla
vydána druhá publikace v rámci tohoto edič-

ního projektu, rozvrženého do tří knih s více
než 500 dokumenty. Ve způsobu přípravy,
struktuře a kvalitě následuje svazek svého
předchůdce o 137 dokumentech, který se
v tomto časopise dočkal podrobné a nanejvýš pozitivní recenze (viz Časopis Matice
moravské 134, 2015, s. 227–230). V nové
publikaci Vojtěch Šustek prezentuje 150
dokumentů německé provenience z českých archivů (v největší části z Národního
archivu), a to opět nejprve v originálním
znění a poté v jejich překladu do češtiny.
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I v tomto případě byl každý dokument
doplněn komentářem, mnohdy velmi podrobným a obsahujícím další pramenné
informace, takže je opět nabídnuta cenná
„edice uvnitř edice“, byť pouze v českém
jazyce. Díky jmennému a místnímu rej
stříku lze se souborem dobře pracovat. Je
rozdělen do dvou tematických částí: první
obsahuje 44 situačních zpráv především
pražské centrály nacistické bezpečnostní
služby z doby mezi 27. květnem 1942, dnem
atentátu na Reinharda Heydricha, a 4. červencem 1942, druhá zahrnuje 106 pramenů
ze stejného období vztahujících se k „propagandistické kampani“, kterou němečtí
okupanti reagovali na atentát a následující
události. K písemným dokumentům této
propagandistické kampaně existují ostatně
četné zvukové, obrazové a filmové pendanty.
Budiž na tomto místě zdůrazněno, že Šustkem předložené prameny svou vědeckou
hodnotou zdaleka přesahují vlastní dějiny
Protektorátu Čechy a Morava. Dokumentují
náladu zjištěnou německými bezpečnostními orgány a mentalitu okupovaných Čechů,
stejně jako sudetoněmeckého obyvatelstva,
a ukazují mimo jiné, jak vřelý souhlas vyvolaly u Němců represivní protičeská opatření
přijatá po atentátu. Dokládají dále přesvědčivě, jak fungoval německý okupační aparát a obzvláště jeho síť informátorů nebo
jeho propaganda. Tyto aspekty mají značný
význam pro dějiny hitlerovského režimu,
například pro nyní intenzivně prováděný
výzkum německé „národní pospolitosti“
(„Volksgemeinschaft“) nebo pro studia
mechanismu okupace v „Hitlerově impériu“
(Mark Mazower). Oba předložené svazky
nabízejí konečně spoustu materiálu, který
dokumentuje kromě jiného mnohé události
v Praze. Úkolem edice ovšem není stát se
doprovodnou pomůckou k topografii města.
Tu nedávno nezávisle na Šustkově edici publikoval Jiří Padevět (Průvodce protektorátní
Prahou. Místa – události – lidé. Praha 2014);
lze ji jen dodatečně čtenáři edice doporučit.
Šustkův druhý svazek Atentátu na Reinharda
Heydricha se tak úzce připojuje ke svému
předchůdci jako vrcholný výkon českého
dějepisectví soudobých dějin a ve čtenáři
probouzí o to větší zvědavost na ohlášený
třetí a poslední díl.
Karel Hruza
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Jiřina Š v e r m o v á - K o p o l d o v á :
Deníček spojařky
Ed. Alena Vitáková, Praha, Národní archiv
2015, 192 s., ISBN 978-80-7469-0433
Národní archiv se v roce 2015 postaral o vznik útlé knížky s názvem Deníček
spojařky. Jde o deníkové záznamy bývalé
příslušnice I. československého armádního
sboru v Sovětském svazu a dcery významných prvorepublikových komunistických
činitelů Jiřiny Švermové-Kopoldové. Publikaci připravila k vydání mladá historička
Alena Vitáková a je nutno hned v úvodu
říci, že na textu odvedla velký kus práce: je
autorkou rozsáhlé úvodní studie o Jiřině
Švermové-Kopoldové a hlavně pak zápisky
jejího válečného deníku (ohraničené daty
1. října 1943 a 17. května 1945) doplnila
četnými a informačně bohatými komentáři
pod čarou.
Řekněme si nejdříve pár vět o hlavní
hrdince publikace. Narodila se 23. září 1923
v Praze komunistickému novináři a politikovi Janu Švermovi a Marii Švábové, rovněž
zapálené funkcionářce a pozdější člence sekretariátu ústředního výboru Komunistické
strany Československa (KSČ). Malá Jurka
(tak se jí doma říkalo) prožila první roky
svého života u svých babiček, protože její
rodiče odjeli v roce 1926 do Moskvy studovat Leninskou stranickou školu. Po svém
návratu v roce 1928 se nadále věnovali
politické činnosti (oba uzavřeli formální
občanský sňatek až po desetiletém soužití
v roce 1931) a jejich dcera začala studovat
státní reálné gymnázium v Praze-Vršovicích. V druhé polovině třicátých let se nad
Evropou začala stahovat mračna nacismu
a po přijetí Mnichovského diktátu odjela
tentokrát celá rodina Švermových znovu
do Sovětského svazu. Jiřina Švermová
navštěvovala sovětskou desetiletku, ale
po vpádu nacistických vojsk do země byla
i s matkou evakuována do Ufy. V létě 1942
zde odmaturovala s výtečným prospěchem
a na podzim téhož roku se vrátila do Moskvy, kde se přihlásila ke studiu architektury.
Na jaře 1943 se dozvěděla o prvním boji
Čechoslováků na východní frontě u Sokolova a hlavně zjistila, že u jednotky slouží také ženy: „V novinách jsem si přečetla
článek o Sokolovu, o naší jednotce a viděla
tam obrázek usměvavého děvčete v ušance. No

Z
a zmocnilo se mě ohromné nadšení a chtěla jsem
do jednotky za každou cenu.“
V srpnu 1943 se dostala do Novochoperska, kde probíhala reorganizace I.
československého samostatného polního
praporu na brigádu. Vzhledem k dobré
znalosti ruštiny Jiřina Švermová nastoupila k radistům, konkrétně ke štábu III.
oddělení – spojovacího. V době bojů
o Kyjev byla na vlastní žádost přeřazena
do spojovací roty k obsluze radiostanice.
Po vzniku armádního sboru absolvovala
kurz pro zástupce spojovacích důstojníků
a v červenci 1944 se stala příslušnicí II.
dělostřeleckého pluku I. československé
samostatné brigády ve funkci pomocnice
spojovacího důstojníka. Současně jako instruktorka zaučovala nově příchozí dívky
z oblasti české Volyně pro jejich zařazení
spojařek-telefonistek a radistek. V září 1944
byla povýšena do hodnosti podporučíka
a prošla krvavými boji o Dukelský průsmyk.
Koncem října 1944 jí převeleli do štábu
sboru jako zástupce velitele radioroty a počátkem ledna 1945 přešla do brigádního
osvětového oddělení jako vedoucí kanceláře oddělení osvěty. V této době se k ní se
značným zpožděním dostala zpráva o smrti
milovaného otce na Slovensku po porážce
povstání, k němuž byl vyslán moskevským
vedením KSČ. Je pochopitelné, že ztráta ji nesmírně zasáhla a tragická událost
emotivně pronikla také do jinak věcných
a stručných záznamů jejího deníku: „21.
února [1945]. Dnes mi řekli pravdu. Tajili to
přede mnou, nevím proč. Přece se to člověk musí
dozvědět. Táta už není. Můj skvělý, ohromný
táta zahynul. Když si to pro sebe opakuji, tak
tomu stále ještě nevěřím. Nemohu se smířit s tou
myšlenkou. 10. listopadu, při těžkém přechodu
přes hory… Raději nemyslet. Vidím ho před
sebou unaveného, zničeného – nedošel.“ Během
působení u osvěty I. brigády se seznámila
s osvětovým důstojníkem Bedřichem Kopoldem, jenž měl na starost vydávání novin
Naše vojsko v SSSR. Navázali důvěrný vztah
a v roce 1947 se za něj provdala.
Skončila válka a po roční službě
u Hlavní správy výchovy a osvěty při Ministerstvu národní obrany v Praze Jiřina Švermová na jaře 1946 demobilizovala, přičemž
už od podzimu 1945 začala studovat chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity
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Karlovy. Absolvovala v roce 1950 získáním
doktorátu přírodních věd a jako mikrobioložka nastoupila do Státního zdravotního
ústavu. V následujícím období však její
rodinu postihla tvrdá perzekuce komunistického režimu. V souvislosti s přípravou
vykonstruovaného politického procesu
proti tzv. protistátnímu centru v čele s generálním tajemníkem ústředního výboru
KSČ Rudolfem Slánským byli v lednu
1951 zatčeni její matka a manžel. Souzeni
ovšem byli až v roce 1954, kdy si Marie
Švermová vyslechla verdikt doživotního
žaláře a Bedřich Kopold dostal „pouze“
18 let vězení. Jiřina Švermová-Kopoldová
se v době zatčení svých blízkých nacházela v sedmém měsíci těhotenství (syn Jan
se narodil již v roce 1947, dcera Bedřiška
v roce 1951), přesto však musela opustit
byt ve Střešovicích a byla odvezena z Prahy
do jedné z chat v rekreační oblasti Hvozdy,
kde pak strávila téměř dva roky v internaci.
Po propuštění v roce 1953 nastoupila jako
chemička do závodní laboratoře pražského
textilního závodu Tiba. V tomto nelehkém
životním období krátce svolila ke spolupráci se Státní bezpečností. V roce 1956
začala pracovat v radiobiologickém oddělení Biologického ústavu Československé
akademie věd a posléze v izotopové laboratoři, kde zůstala až do důchodu. Po získání titulu kandidáta věd se stala držitelkou
mnoha patentů v oboru organické chemie
a rovněž publikovala řadu vědeckých statí
v odborných časopisech v oblasti využití
radioizotopů v biologickém a biochemickém výzkumu. V důchodovém věku se až
do své smrti aktivně věnovala problematice
účasti žen v zahraničním vojenském odboji,
byla spoluautorkou putovní výstavy na toto
téma a podílela se také na vydání několika
vzpomínkových publikací. Jiřina Švermová-Kopoldová zemřela po krátké nemoci 14.
února 2009.
Editorka knihy Alena Vitáková není
v problematice ženského protinacistického
vojenského odboje žádným nováčkem –
mimo jiné se jako spoluautorka podnětných
internetových stránek Československé ženy
bojující v zahraničních vojenských jednotkách
za II. světové války zabývá osudy našich žen
v uniformě již řadu let. S Jiřinou Švermovou-Kopoldovou se osobně poznala, ved-
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la s ní rozhovory v lednu a únoru 2007
a z každé věty úvodní studie je cítit osobní
zaujetí pro věc. Jak jsem již napsal v úvodu,
také její komentáře k jednotlivým deníkovým zápisům jsou zasvěcené a na odborné
úrovni. Kniha v sympatické grafické úpravě
obsahuje též spoustu neznámých fotografií,
jmenný rejstřík a rozsáhlý soupis pramenů
a literatury.
A právě k pramenům směřuje snad
moje jediná kritická poznámka: na dvou
místech studie „Úvodem – memoáry Jiřiny
Švermové-Kopoldové jako pramen osobní
povahy“ odkazuje Alena Vitáková u citovaných vět v poznámkách č. 75 a 80 na „Výpověď Jiřiny Kopoldové pro natáčení dokumentu
Dukla – krev a mýtus“. Další informaci se
čtenář nedozví a kromě toho v závěrečném
soupisu pramenů zůstal tento zdroj naprosto
opomenut, a není tak vlastně vysvětleno, o co
se jedná. Rád bych proto na tomto místě
podal podrobnější vysvětlení. Na začátku
roku 1999 byl brněnský režisér Petr Hvižď
(o rok později tento talentovaný filmový a televizní umělec v pouhých 37 letech podlehl
zhoubné nemoci, a Dukla se tak stala jeho
posledním dokončeným projektem) osloven
tehdejší Československou obcí legionářskou
s nabídkou, aby natočil dokumentární film
o Karpatsko-dukelské operaci. Hvižď měl již
za sebou v brněnském televizním studiu sérii
úspěšných válečných dokumentů o československých západních paraskupinách (Možnosti
hrdinů, trilogie Stínoví vojáci). Zatímco osudy
parašutistů byly příběhy spíše komorního
rázu, v rekonstrukci dukelské bitvy musel
Hvižď „operovat“ s celými armádami komparsistů – patřil totiž k propagátorům dnes již
zcela běžných „dokudramat“, při nichž jsou
na základě archivních dokumentů a svědectví
pamětníků rekonstruovány historické události prostřednictvím hraných scén. Nezalekl
se této výzvy a během necelého roku napsal
a natočil dvoudílný film s názvem Dukla –
krev a mýtus. Na televizních obrazovkách
měl premiéru již v listopadu 1999 a dodnes
má mimo jiné dosud nepřekonané (aspoň
pokud vím) novum – poprvé zde zároveň
vypovídají aktéři obou bojujících stran, kteří
proti sobě na podzim 1944 stáli v Karpatech
jako nesmiřitelní soupeři, tedy veteráni I.
československého armádního sboru v Sovětském svazu a německého wehrmachtu.
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Po Hvižďově smrti jsem jako zástupce
historického oddělení Moravského zemského muzea převzal v České televizi Brno
množství videokazet s nepoužitým materiálem z natáčení dukelského dokumentu,
u něhož jsem působil jako jeden z odborných poradců. V průběhu let jsem všechny videozáznamy prohlédl a výběr z nich
nechal převést do digitální podoby. V roce
2015 byl tento materiál poskytnut mezinárodnímu projektu pro přípravu multimediálního průvodce Karpatsko-dukelskou
operací v roce 1944.
Tolik tedy na vysvětlenou – snad jsem
se k takové drobnosti rozepsal poněkud šířeji, ale považoval jsem to za nutné. Zbývá
doplnit, že výpověď manželů Kopoldových
byla pro potřeby dokumentárního filmu
Dukla – krev a mýtus zaznamenána brněnským televizním štábem 14. července 1999.
Paní Jiřinu Švermovou-Kopoldovou si pamatuji jako velmi sympatickou a ochotnou
dámu – své odpovědi na kameru formulovala zcela věcně, stručně a jasně. Stejným
způsobem, jakým si vedla válečný deník.
Jeho knižní komentované vydání velmi
vítám a editorce vyslovuji zaslouženou pochvalu za tento publikační počin.
Jan Břečka
Іryna Bohdanіvna V a s y l y k et al.:
Advokatura Ukrajiny: zabute і nevіdome
Kyjіv, KVIC 2014 (Narysy z istorіjі advokatury Ukrajiny, vypusk I), 380 s., ISBN 978-617-697-003-3
Anotovaná publikace je kolektivní
monografií věnovanou dějinám ukrajinské
advokacie. Není bez zajímavosti, že mezi
jedenadvaceti spoluautory není ani jeden
praktikující advokát a většinou jde o vědecko-pedagogické pracovníky, případně
o studenty.
Kniha je rozdělena do jedenadvaceti
kapitol, v nichž se autoři věnují jednotlivým
etapám historie advokacie, počínaje institutem obhajoby v Kyjevské Rusi a konče
nedávnou minulostí. Advokacie na Ukrajině
byla po období Kyjevské Rusi vykonávána v rámci různých státních útvarů, mimo
jiné ve Velkoknížectví litevském, v ruském
impériu, v habsburském soustátí či v Sovětském svazu. Čtenář tak má možnost projít

Z
ukrajinskými právním dějinami na příkladu
advokacie a nahlédnout do řady právních
památek. Monografie se kromě dějin advokacie na ukrajinském území věnuje i působení ukrajinských advokátů ve Spojených
státech či v Polsku.
Autoři svými statěmi nepokrývají dějiny advokacie na Ukrajině v celé šíři, věnují
se však mozaikovitě všem třem hlavním liniím, tedy právním předpisům týkajícím se
advokacie, advokátnímu stavu a jeho samosprávě i vybraným osobnostem advokátů.
Český čtenář zaměří nepochybně
zvláštní pozornost ke kapitolám o advokacii v Bukovině za Rakouska, respektive
Rakouska-Uherska v letech 1781–1918
a o ukrajinských advokátech v Haliči
na přelomu 19. a 20. století, poněvadž
v tomto období tu platily stejné právní
předpisy jako v českých zemích.
V partii o advokacii v Bukovině jsou
k dispozici zajímavé statistické údaje o počtech advokátů. Uvedena jsou tu jména
prezidentů advokátní komory a je podniknut i vhled do disciplinárního řízení. Podle jmen prezidentů lze usuzovat, že v čele
advokacie stáli většinou židovští advokáti.
Je patrné, že autor této kapitoly Mychajlo
Nykyforak pracoval s domácími prameny
a spíše se starší rakouskou literaturou z období do roku 1918. I v dalších kapitolách je
skladba bibliografie příznačná. Zdá se, že
výběr a rozsah literatury se odvíjí od její
dostupnosti, respektive od toho, s kým ze
zahraničních kolegů jsou autoři v kontaktu.
V tomto směru nelze přehlédnout, že nadstandardní je spolupráce ukrajinsko-polská.
Neméně zajímavá je pak kapitola, v níž
Olena Hanusyn popisuje haličskou advokacii ve službách národa na přelomu 19.
a 20. století. Lze říci, že obdobné trendy
a postoje, které autorka registrovala v haličské advokacii, lze sledovat i v dobové
advokacii české.
Pro českého čtenáře přináší kniha řadu
informací, které byly donedávna tabu, například v kapitole o advokátech v období
Ukrajinské republiky (1917–1921) či o roli
ukrajinských advokátů v meziválečných politických procesech a v politických procesech
padesátých až osmdesátých let 20. století.
Publikaci otevírají úvodní slova reprezentantů současné ukrajinské advokacie. Je
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patrné, že mezi advokáty dnešní Ukrajiny je
o danou problematiku zájem a že je kladen
akcent na důležitou roli advokacie v občanské společnosti a při budování právního státu.
Text je doprovázen i zajímavými obrazovými přílohami v podobě portrétů advokátů a různých dokumentů souvisejících
s výkonem povolání advokáta. Lze se těšit,
že prvý svazek bude mít pokračování. Český
čtenář by jistě uvítal i ukrajinské zpracování dějin advokacie na Podkarpatské Rusi
v období prvé Československé republiky.
Stanislav Balík
Janusz S p y r a : Biografický slovník
rabínů Rakouského Slezska
Přeložila Beáta Bednářová, Ostrava, Universitas Ostraviensis 2015, 136 s., ISBN 978-80-7464-797-0
Předložená
publikace
navazuje
na úctyhodnou řadu Filozofické fakulty
Ostravské univerzity v Ostravě s názvem
Biografický slovník Slezska a severní Moravy
(vycházel v letech 1993–1999) a na jeho
Novou řadu (2000–2009). Přestože byla
původně plánována jako „pouhé“ supplementum, rozhodla se redakce vydat Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska
z pera odborníka na židovské dějiny daného prostoru Janusze Spyry jako samostatný svazek. Specifičnost tématu si totiž
vyžádala odlišnou koncepci, která nemohla zcela zachovat pravidla předchozích řad
Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, lépe řečeno, autor rámec těchto pravidel překročil. Výsledek pak dává tomuto
postupu za pravdu.
Oproti jiným sešitům obsahuje Spyrova
práce fundovanou úvodní studii o instituci
rabinátu v Opavském a Těšínském Slezsku,
ve které je nejprve podán stručný historický přehled vývoje kompetencí a povinností
vázaných na funkci rabína. Autor se přitom
soustředil především na postavení instituce rabinátu v 19. století a první polovině
století dvacátého, a to s přihlédnutím k situaci v celé Evropě. Ve druhé části úvodního
pojednání podává Spyra přehled problematiky a dějin rabinátu v oblasti, na níž je
daný sešit zaměřen – v Rakouském Slezsku.
Ve svém výkladu vyčleňuje několik dějinných etap: období první poloviny 18. století,
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období povoleného pobytu (1742–1848),
léta 1848–1859/1861, 1859/1861–1890,
1890–1918 a meziválečné období, přičemž
výklad je dotažen až do doby zániku židovských obcí během nacistické okupace.
Není žádným překvapením, že v něm autor
konstatuje silné vazby k dvěma oblastem:
k Moravě (např. židovská obec v Osoblaze
po určité období náležela z hlediska politické
správy k Moravě) a k Polsku.
Jádro Spyrovy publikace tvoří 121
abecedně řazených biografických hesel
rabínů působících na území Rakouského
Slezska. Hesla stručnou formou přibližují
životní i profesní osudy jednotlivých rabínů. Zainteresovaný čtenář pak ocení přidanou hodnotu tohoto sešitu: bibliografické
údaje prací rabínů či seznam excerpovaných
pramenů a literatury. Časově hesla obsahují
osobnosti od 14. do poloviny 20. století,
přičemž největší počet záznamů se logicky
týká 19. a 20. století.
Dílo je doplněno jmenným rejstříkem
a německým, anglickým a polským resumé.
Jako drobný nedostatek lze vnímat snad
jen absenci rejstříku místního. Ocenit je
třeba také solidní překlad z polštiny Beaty Bednářové. Spyrův Biografický slovník
rabínů Rakouského Slezska je kvalitní prací
a vítanou pomůckou pro všechny zájemce
o židovské dějiny nejen na sledovaném
území, ale i v okolních historických zemích.
Pavel Kocman
Jaroslav H r d l i č k a : Životem a dílem historika Františka Michálka Bartoše
Praha, L. Marek – Husitská teologická fakulta
Univerzity Karlovy 2015 (Pontes Pragenses,
sv. LXXVI), 134 s., ISBN 978-80-87127-73-5.
V předložené knize jsou soustředěny
studie, které historik a vysokoškolský učitel
ThDr. Jaroslav Hrdlička (* 1959) věnoval
osobnosti profesora českých dějin na Husově československé evangelické fakultě
(od roku 1950 na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě) Univerzity Karlovy v Praze Františka Michálka Bartoše
(1889–1972), významného badatele zabývajícího se českou reformací a husitstvím.
V letech 2003–2009 byly studie postupně
uveřejňovány v různých sbornících a časo-
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pisech, jež jsou dnes čtenářům v některých
případech jen obtížně dostupné. Pro knižní
vydání Jaroslav Hrdlička texty podstatně
přepracoval a obsahově doplnil.
Do čela výboru statí postavil Jaroslav
Hrdlička text napsaný zřejmě pro anotovanou publikaci (alespoň odkaz na její případné původní uveřejnění chybí), v němž
přehledně a stručně shrnuje základní údaje
o životě a díle Františka Michálka Bartoše.
Další objevné studie se zaměřují na Bartošovy kontakty se dvěma významnými
zahraničními vědci – americkým husitologem Samuelem Harrisonem Thomsonem,
žákem Václava Novotného, a belgickým teo
logem a historikem Paulem De Vooghtem.
Ve studii o Thomsonovi a o jeho vydání
Husova spisu De Ecclesia nechybí zmínka
o dalším významném americkém husitologovi, s nímž Bartoš udržoval trvalé přátelské
styky, o Matthewu Spinkovi.
Vpravdě mravenčí práci vykonal Jaroslav Hrdlička při popisu geneze Bartošova
stěžejního díla, dvousvazkové Husitské revoluce. Jednání spojená s publikováním
tohoto díla, jež vyšlo nakonec až v letech
1965–1966, bylo pravým martyriem, charakteristickým ovšem pro svou dobu. Z druhého
vydání díla následně sešlo za normalizace.
Další dvě Hrdličkovy studie jsou věnovány
Bartošovu pojetí dvou významných osobností husitské epochy – mistra Jakoubka ze
Stříbra a Jana Žižky z Trocnova. Samostatný
článek potom zaznamenává Bartošův podíl
na vydání Výboru z Pravidel Starého a Nového
zákona mistra Matěje z Janova, pořízeného
překladatelem Rudolfem Schenkem.
K nejzajímavějším patří dva příspěvky
memoárového zaměření. V prvním z nich
Jaroslav Hrdlička zaměřuje pozornost
na vznik Bartošových Vzpomínek husitského
pracovníka, vydaných v roce 1969 v nakladatelství Kalich. Shrnuje pečlivě jeho
předchozí autobiografické texty, všímá si
životopisu z roku 1950, který se stal základem publikované vzpomínkové knihy, a zaznamenává konečně i ohlasy na ni, včetně
těch kritických. Svérázným doplňkem této
publikace jsou dva texty Františka Michálka Bartoše o jeho setkáváních se Zdeňkem
Nejedlým. Neuralgické body či sporné
momenty v Bartošových vztazích k Nejedlému, ale i k Josefu Pekařovi, Václavu No-

Z
votnému, Kamilu Kroftovi, Josefu Václavu
Šimákovi, Václavu Vojtíškovi či Rudolfu
Urbánkovi zůstávají do budoucna velkou
výzvou pro životopisce osobitého „husitského pracovníka“, nadaného nesporným
talentem, ale také netrpělivostí a sklonem
k ukřivděnosti.
Nejnovější knížka, již Jaroslav Hrdlička zasvětil osobnosti Františka Michálka
Bartoše, zaujme nesporně historiky, zejména zájemce o dějiny české historiografie
a husitology. Přejme si, aby tato „malá bartošiana“ byla v dohledné době následována
důkladnou monografií o pozoruhodném
historikovi. K jejímu zpracování je Jaroslav Hrdlička nepochybně nad jiné povolán.
Jeho znalost širšího myšlenkového světa,
v němž se Bartoš pohyboval, je nepochybná
a zřejmá je i jeho schopnost uchopit biografické téma v ucelené, monografické formě
a v obecnějších souvislostech. Přesvědčily
nás o tom mimo jiné jeho životopisy patriarchů Církve československé (husitské) Františka Kováře a Miroslava Nováka (referoval
jsem o nich v časopise Soudobé dějiny 15,
2008, s. 219–220; 18, 2011, s. 721–722),
kteří ostatně byli Bartošovým dílem a působením významně ovlivněni.
Kniha je vybavena nikoli bezvadně
zpracovaným jmenným rejstříkem, neúplným soupisem použité literatury (chybí
ovšem přehled archivních pramenů, s nimiž přitom autor vzorně pracoval a na které
v poznámkovém aparátu hojně odkazuje),
přehledem odkazů na původní a nyní nově
uveřejněné studie a německy psaným resumé. Skrovná obrazová příloha přináší
pohledy na spořilovský dům Františka Michálka Bartoše a jeho interiéry.
Jiří Křesťan
Pamětní kniha města Pacova 1473–1712
Ed. Pavel Holub ve spolupráci s Karlem Kučerou, Praha – Ústí nad Labem, Scriptorium –
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem 2015 (Libri civitatis, sv. VII), 590 s. + 18 barevných příloh, ISBN
978-80-88013-13-6 (Scriptorium), 978-80-7414-943-6 (Filozofická fakulta Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Edice Pavla Holuba představuje již
sedmý svazek ediční řady Libri civitatis
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(grantový projekt, jehož hlavními řešiteli
jsou Filozofická fakulta Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Archiv hlavního města Prahy a Archiv města
Brna). V tomto případě jde o zpřístupnění
nejstarší dochované knihy vrchnostenského městečka a od roku 1597 města Pacova,
která byla vedena od pozdního středověku
(od roku 1473) až do roku 1712.
Jak editor rozvádí v rozsáhlé úvodní
kapitole, za tu dobu se v Pacově vystřídalo několik světských vrchností, avšak roku
1708 se město v důsledku závěti Zikmunda
Myslíka z Hyršova dostalo spolu s okolním
panstvím do držení církevní vrchnosti –
kláštera malostranských bosých karmelitánů. Jak je zřejmé, krátce po tomto datu také
skončila platnost editované městské knihy.
Zmíněná hodnotící kapitola se tedy soustřeďuje jak na přehledné vylíčení vývoje
města a jeho držitelů v raném novověku
(proč ne i konce středověku?), tak hlavně
na systematický obsahový a formální rozbor předmětné knihy, včetně zájmu o ni
ve stávající historiografii (respektive také
ve vysokoškolských závěrečných pracích).
Pavel Holub pak představuje dochovanou pamětní knihu v širších souvislostech
předpokládaného chodu městské kanceláře. Tyto pasáže jsou výslednicí náročné
rekonstrukce založené na ojedinělých pramenných zmínkách a na znalostech diplomatického materiálu městské provenience,
bohužel nečetného, i obecných vývojových
trendů. Ačkoli jsou z počátku novověku
zachovány už jen další dvě městské knihy
(kniha účetní se zápisy týkajícími se obchodu se solí a správy špitálního zádušního jmění a kniha sirotčí), editor dochází
k přesvědčivým závěrům o existenci dalších
specializovaných, deperditních městských
knih (purkrechtní, testamentů ad.).
Kromě vnějšího popisu, jehož součástí
je důkladná paleografická analýza, se editor
věnuje obsahově typologickému zhodnocení zápisů, mezi nimiž napodiv zápisy vlastního pamětního rázu činí jen malý zlomek,
podobně jako zápisy týkající se městských
výsad a zápisů do zemských desek. Gros
dalších zápisů se dá rozčlenit na dva velké
oddíly, totiž zápisy povahy správní a zápisy
soudní. Správní zápisy se týkají především
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hospodaření s městským majetkem (včetně zádušního jmění), ale také tzv. správy
v užším slova smyslu – instrukce, zápisy
o obnovách městských rad a přísahy konšelů, rychtáře a dalších úředníků. Ustavení
zvláštního vrchnostenského rychtáře roku
1613 (a jeho přísaha z počátku 17. století, jakož i další přísahy) naznačuje, řečeno
slovy autora, „posun vztahu městské knihy
i městské správy směrem k vrchnosti“.
Ještě početnější jsou zápisy z oblasti
soudní, a to jak soudnictví sporného, dokonce i trestního, tak soudnictví nesporného.
Zatímco v první skupině přicházejí ke slovu
tzv. přátelské smlouvy, reverzy, rukojemství
a vypovězení z panství, včetně zdůvodnění, mezi zápisy nesporné povahy figurují
například frajmarky, služebnosti, zápisy
z oblasti dědického práva a hlavně poměrně početné svatební smlouvy z dlouhého
rozpětí let 1556–1678, mezi nimiž zujímají
zvláštní postavení i dvě smlouvy z přelomu
16. a 17. století týkající se svobodníků. Z této
skutečnosti editor jistě oprávněně dovozuje,
že tehdy Pacov jako jediné město na panství sehrával roli jakéhosi důvěryhodného
místa pro záležitosti, které později bývaly
intabulovány do desek zemských, respektive
do samostatných svobodnických knih.
Je rovněž chvályhodné, že je připojen
i všestranný rozbor českých zápisů knihy
(jinojazyčné přicházejí jen ve třech případech), pořízený Karlem Kučerou. Jelikož
jde o materii z rozpětí více než dvou set let,
podařilo se prokázat postupnou proměnu
českého jazyka v češtinu humanistickou
a barokní, vyznačující se hláskovými i tvaroslovnými změnami a hlavně ustalováním
písemného záznamu.
Vlastní edice přináší úctyhodných 526
zápisů, transkribovaných v souladu s obecně platnými pravidly pro zpřístupňování
raněnovověkých textů. V ediční poznámce Pavel Holub naznačuje, jak vymezoval
jednotlivé zápisy, což vzhledem k různým
přípisům nebylo vždy jednoduché (a pokud šlo o zápisy zanesené s větším časovým
odstupem, například od uzavření smlouvy,
volí pro názornost rozdílně veliké písmo).
Podobně si musel poradit (za využití názorných grafických značek) se skutečností,
že doplňující poznámky k primárnímu zá-
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pisu nemusely být činěny plynule. Editor
tak volil nejen ediční značky odvozené
z obecných pravidel, ale v konkrétních
případech musel přidat i některé vlastní.
Čtenáře o těchto zvolených krocích náležitě informuje, jakož i o přepisu vsuvek
a úprav v dobovém textu i o rozvádění
zkratek. Jelikož v hodnotící kapitole pojednal o knize po obsahové stránce, staly
se zbytečnými ediční či věcné poznámky,
a jednotlivé zápisy jsou tak opatřeny jen
textovými poznámkami. Pamětní kniha se
bohužel vyznačuje značnou chronologickou
neuspořádaností, takže by snad pro lepší
orientaci badatelů bylo ještě stálo za to připojit do záhlaví zápisů (anebo po straně)
převedené datum (ve značné částí zápisů
je totiž podle původního úzu uvedeno až
na závěr, takže jeho „odhalení“ chvíli trvá)
anebo připojit chronologický rejstřík (alespoň pro roční data).
K edici je připojen výběrový terminologický slovník, pro uživatele například
z řad místních vlastivědců velmi užitečný,
a dále ji doplňují samostatné rejstříky místní, osobní a věcný, uvozené vždy krátkým
zdůvodněním postupu při jejich sestavování
(podkladem samozřejmě byly Zásady vydávání novověkých historických pramenů i platné státní normy). U osobního rejstříku stojí
za zvláštní zmínku, že biografické údaje sestávají vždy ze dvou částí – z charakteristiky, která blíže specifikuje sociální a rodinnou pozici dané osoby, a z kontextu, který
se řídí zápisem v editované knize. U všech
rejstříků jsou uvedeny odkazy na čísla zápisů (a ne na strany, což je postup, který se
bohužel u některých edic využívá). V neposlední řadě je třeba zmínit kvalitní barevnou
obrazovou přílohu, která je vhodným doplněním vlastního pojednání i edice (různé
doprovodné písemnosti, vyobrazení typáře
městské pečeti, filigrán z pamětní knihy, její
stav před restaurováním ad.).
Uvedené řádky, které zdaleka nemohly jít do potřebných detailů, jsou snad i tak
dostatečnou výpovědí o velmi pečlivé práci
editora, a tedy zároveň o přínosu edice unikátní pacovské pamětní knihy pro odbornou, ale i širší veřejnost.
Ludmila Sulitková

L I T E R A T U R A

Středověk a raný novověk
Václav M o u c h a – Bořivoj N e c h v á t a l – Ladislav V a r a d z i n et al.: Vyšehrad. Knížecí a královská akropole. Svědectví
archeologie
Praha, Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015, 960 s., četná černobílá i barevná
vyobrazení, plánky, grafy, schémata, tabulky v textu, ISBN 978-80-87365-84-7
Vyšehrad obestírá jakýsi neviditelný plášť utkaný z tajemna a starobylosti. Zdálo by se na první pohled, že bájný hrad prvních, mytických
českých knížat (alespoň dle Aloise Jiráska, kterého starší a střední generace,
na rozdíl od té zcela nejmladší, vcelku zná) zanikl téměř beze stop a ani
současná věda si s ním neví rady. Předkládaná publikace představuje zřetelný důkaz, že pomocí moderních metod i revizních výzkumů a nezaujatého
uvažování lze poznatky o druhém hradě českých Přemyslovců a později
i Lucemburků situovaném v pražské aglomeraci výrazně prohloubit i rozšířit a nabídnout odborné veřejnosti pohledy plné plastických sekvencí
a dosud nevídaných rozměrů. Jen celý příběh toho všeho zatím celistvě
sestavit, opět až na některé dílčí časové úseky, nelze. Duch tajemna tak
Vyšehrad obchází i nadále…
Autoři seznamují s výzkumy prováděnými v letech 1924–1935/1936
(již zvěčnělý Moucha, Nechvátal) i 1968–2004 (Varadzin), podávají přehled sondáží (Varadzin), seznamují s geologickým podkladem lokality
(Zavřel) i s georeliéfem a nadložím (Varadzin). Prehistorickému období
se věnoval Václav Moucha se svými spolupracovníky, popis nalezených
objektů, stavebních zbytků, stavebního materiálu, keramiky, předmětů
ze železa a jiných kovů, rostlinných zbytků včetně analýzy kosterních
pozůstatků podal Ladislav Varadzin s dalšími odborníky. Historika však
budou nejvíce zajímat kapitoly, v nichž byly vyhodnoceny nabyté poznatky, tj. především otázky akropole raného středověku a stavebních aktivit
v palácovém komplexu doby Karla IV. (Varadzin) a dále podoby pozdně
středověkého opevnění, historických událostí 15. století a výstavby raně
barokní pevnosti a jejího následného osudu (Nechvátal).
Ladislav Varadzin začíná od starších názorů na podobu vyšehradské
akropole, přehledně je resumuje a ukazuje na jejich nejednoznačnost.
Vědělo se, že se raně středověká akropole nacházela v jihozápadní části
Vyšehradu, ovšem palác a kapli sv. Jana Evangelisty, které tam situují písemné prameny, se nalézt nepodařilo. Znám byl již románský most vedoucí přes
příkop. Důležitým momentem byly analýzy všech starších nálezů a zpráv
z období do roku 2004; velká část z nich byla důkladně posouzena vůbec
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poprvé. Z opevnění nejstarší fáze akropole obdélného, leč nepravidelného
tvaru byl již v období první republiky zachycen na severní a východní straně
pouze příkop. Předpokládat lze ovšem val kombinující komorovou a roštovou konstrukci se zemními náspy a čelní kamennou plentou. Již v průběhu
12. a počátku 13. století a pak i dále byl příkop zaplňován a zasypáván, což
naznačuje ztrátu jeho funkce. Již na konci dvacátých let 20. století bylo
objeveno v jedné řadě pět torz základů pilířů či sloupů; nově byly interpretovány jako pozůstatek osmi pilířů v přízemí dlouhé obdélné budovy
(cca 44,5 × 11,4 m), s největší pravděpodobností nejstaršího románského
kamenného paláce. Analogie s falcemi v Říši i s palácem na Pražském hradě
je zcela na místě. Před palácem se nacházelo malé palácové nádvoří, které
spolu s palácem vytvářelo téměř pravidelný čtverec oddělený zděnou zdí
od ostatních částí akropole.
Prvotní fáze existence hradiska (cca 980–1070) byla však charakterizována pouze dřevěnou zástavbou, z níž vyniká velká budova lichoběžníkovitého půdorysu (cca 11 × 27,5 m), předcházející místem i funkcí
románský palác. Přibližně uprostřed celé akropole se nacházel nejstarší
vyšehradský kostel, již zmíněná rotunda sv. Jana Evangelisty. Z přelomu
10. a 11. století je na akropoli doložena u paty pozdějšího románského
mostu také metalurgická dílna zaměřená na zpracování drahých kovů,
a numismatikové tedy pro uvedené období předpokládají také mincovnu.
Ještě v průběhu uvedené nejstarší fáze – před vznikem kapituly, nejspíše
na konci 10. století – začala být mimo akropoli před východní částí opevnění v místech pozdější malé, leč sličné trojlodní baziliky sv. Vavřince
budována zcela unikátní chrámová stavba, předrománská křížová trikoncha
s pravoúhlou lodi o úžasné vnitřní ploše 287 m2. Není zřejmé, kdo ji nechal
stavět, jaký měla účel, komu byla zasvěcena ani zda byla vůbec dostavěna
či jaký byl důvod jejího zániku. Její základy objevil Bořivoj Nechvátal již
v šedesátých letech minulého století, ovšem až v posledních letech byla
dořešena otázka jejího půdorysu. Ta však vnesla do vyšehradských dějin
další velký otazník.
Následná etapa existence Vyšehradu byla svým způsobem nejslavnější.
V letech 1070–1140 byl nesporně hlavním sídlem přemyslovských panovníků a Vratislav II. zde založil imediátní kapitulu, pro niž byla postavena
trojlodní románská bazilika sv. Petra a Pavla se dvěma chóry. Nacházela se
však vně akropole a komunikaci s ní obstarával jedinečný románský most
(cca 22,5–35 m) z opukových kvádříků, který přecházel příkop z akropole
přímo do kapitulního chrámu. V tomto období stálo na Vyšehradě šest
svatyň, ne-li více. Krom již zmíněných staveb je to kaple sv. Maří Magdaleny,
uváděná k roku 1130, dále kaple sv. Klimenta, bazilika sv. Vavřince, doložená až pro 13. století, která stála v místech oné starší centrály, a dodnes
stojící rotunda sv. Martina, zmiňovaná dokonce až ve druhé půli 14. století.
Krom Pražského hradu zcela bez srovnání.
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Ve třetí etapě (1140–1348) došlo k postupné degradaci celé akropole
(kapitula tvoří výjimku). Od 13. století se neobjevují vyšehradští purkrabí
ani nejsou známy jakékoli zprávy o funkci světské části Vyšehradu. V roce
1322 dokonce Jan Lucemburský dal areál akropole („našeho dvora“) kapitulnímu děkanu Držislavovi. Zdálo se, že světská sláva lokality zcela pohasne
a nahradí ji přeměna v ryze církevní a kapitulou spravovaný okrsek. Přesto
se tak nestalo. Aktérem jistého vzkříšení světské části byl vzdělaný Karel IV.,
který nepochybně viděl ve Vyšehradu velmi staré sídlo svých českých předků
a začlenil jej do rámce cílevědomě rozvíjené tradice. Zde již více vypovídá
ikonografický materiál, přičemž práce s ním předvedená na s. 621–626
náleží k ukázkovým. Prvním gotickým palácem, dodnes v zásadě stojícím,
bylo tzv. Staré purkrabství, druhým, hlavním palácem Karlovy doby byl tzv.
druhý palác (cca 9,5 × 50 m) a identifikovat lze i třetí (9,5 × 27 m) a čtvrtý
(22 × 9,5 m) palác. Objekty 3 a 4 měly nepochybně specifické určení a nebyly
to paláce v pravém slova smyslu. U brány do vnitřního hradu stála mohutná
hranolová věž, nikoli však jako součást opevnění. Celý areál byl opevněn
zděnou hradbou s řadou věží, uvnitř byl ale členěn dalšími zdmi. Hlavní
stavební činnost lze datovat již na počátek Karlovy královské vlády. Tuto
ranou stavební aktivitu ostatně dokládá i kronikář Beneš Krabice z Veitmile.
Vznikla velkorysá fortifikace i obdélný palácový okrsek v prostoru bývalé
akropole (viz plánek na s. 656). Další stránky shrnují poznatky o reliktech
opevňovacího díla, včetně tzv. Libušiny lázně či impozantní dvouvěžové
brány Špičky, patrné na mnoha raněnovověkých vyobrazeních; její torzo je
ostatně zachováno do dneška. Přínosným je také text o barokních stavebních
aktivitách, které středověký ráz místa do značné míry smazaly, a kupříkladu
i o plánech plukovníka Josefa Priamiho na přestavbu pevnosti z roku 1653,
počítající s mohutnou válcovou věží uprostřed.
Kniha o Vyšehradu představuje důkladné, poctivé a přitom srozumitelné dílo bez zbytečností a klišé, opatřené bohatým aparátem. Je z ní
cítit, že hlavní autoři jsou s lokalitou sžití a mají k ní hluboký vztah. Ten
jim ale nezatemňuje oči či mysl při objasňování vývoje (i záhad) této
mimořádné lokality, která sehrála tak důležitou roli v českých dějinách.
Pokud by byly peníze určené na výzkumy a výstupy z nich vždy využity
takovýmto způsobem, mohli bychom bez uzardění říci: Bohu dík za to!
Dílo patří k naprosté evropské špičce ve své kategorii.
Libor Jan
Kateřina P r a ž á k o v á : Obraz Polsko-litevského státu a Ruska
ve zpravodajství české šlechty (1450–1618)
České Budějovice, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2015, 324 s., ISBN 978-80-7394-509-1
Na poli historického bádání o dějinách raného novověku existuje již
řadu let povážlivá mezera týkající se oblasti střední a východní Evropy.
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Zájem historiků o dějiny Polska, Litvy, Moskevské Rusi či Ukrajiny byl,
a stále je, zaměřen zejména na dějiny 20. století. Práce, které by byly věnovány starším dějinám, až na několik málo výjimek chybí. Problematika
středověkých a novověkých dějin východní Evropy je tak zpracovávána
pouze v rámci dílčích kapitol syntetických publikací. Českým badatelům
se tak otevírá široká škála možností, jak o dané tematice pojednávat a jaké
si zvolit výzkumné cíle.
Nejnovější příspěvek k historii Polsko-litevského státu a Ruska pochází z pera historičky Kateřiny Pražákové, jejímž odborným zájmem jsou
dějiny pozdního středověku a raného novověku ve střední a východní
Evropě. Kniha Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české
šlechty (1450–1618) vychází ze stejnojmenné disertační práce a představuje
souhrn autorčina dosavadního dlouholetého pečlivého výzkumu ve státních i soukromých archívech v Čechách, Německu a Polsku. Autorka však
zpracovala také úctyhodné množství již publikovaných pramenů a početný
je i seznam odborné literatury, který působí až vyčerpávajícím dojmem.
V úvodu knihy Kateřina Pražáková jasně vymezuje předmět svého
výzkumu. Jde o „zachycení obrazu“ východní Evropy, který si čtenáři dobových novinových tisků mohli utvořit na základě zpráv o Polsko-litevském
státě a o Rusi. Po úvodní kapitole následuje exkurs popisující současný
stav bádání, v němž jsou vyjmenováni historikové zabývající se výzkumem
novinového zpravodajství a aplikovanými metodickými přístupy. Následuje
kapitola zasvěcená výzkumu vytváření „obrazu druhého“, respektive „jiného“, při setkávání dvou a více odlišných kultur. Po úvodních částech
se autorka propracovává k samotnému výkladu o zpravodajství v raném
novověku se zvláštním zřetelem k novinám, ale i k dalším zpravodajským
médiím. V kapitole jsou přehledně vysvětleny základní pojmy, které
především konkretizují, co je možné chápat pod termínem zpravodajská
média a jak fungovaly mechanismy šíření zpravodajství. Je zde objasněno, jakým způsobem se noviny dostávaly ke svým čtenářům, co obnášelo
předplatné novin a kdo byli předplatitelé. Ti se vzhledem k nákladnosti
objednávání novin rekrutovali především z řad těch nejbohatších šlechticů. Sbírkám z majetku trojice velkých rodů, pánů z Rožmberka, z Hradce
a z Lobkovic, je pak věnována následující kapitola, která je doplněna
i obrazovou přílohou s grafickým znázorněním počtu a jazykové skladby
novin uložených ve sbírce Historica Třeboň. Závěrečný oddíl úvodní části
knihy je tvořen krátkým rozborem tří vybraných děl cestopisné a naučné
literatury. Jde o Cosmographii Sebastiana Müntzera, Rerum Moscoviticarum
Commentarii Zikmunda Herbersteina a spis Moscovia latinského jezuity
Antonia Possevina. Kritériem pro výběr právě těchto děl byla, jak autorka
uvádí, dostupnost a proslulost spisů v Českém království a také fakt, že je
prokazatelně vlastnili příslušníci výše zmíněných rodů. Cílem této kapitoly
bylo stručně nastínit, jaké poznatky o Polsko-litevském státě a o Rusi mohli
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šlechtici získat mimo rámec dobového zpravodajství. Vzhledem k tomu, že
cestopisy představují klíčový zdroj zajímavých poznatků o jiných kulturách,
je tento exkurs snad až příliš stručný. Ovšem autorka se primárně zaměřuje
na výzkum zpravodajských médií, a jak dokládají dvě stěžejní kapitoly
knihy, dokázala shromáždit obrovské množství informací, které na dalších
bezmála sto šedesáti stranách podrobila zevrubné analýze.
Již na první pohled je však patrný fakt, že prostor věnovaný obrazu
Polsko-litevského státu je výrazně větší než v případě Rusi. Je to dáno
především nepoměrem mezi množstvím zpráv věnovaných oběma zemím,
přičemž informovanost o dění v Polsku a celková intenzita politických jednání
a diplomatických styků s tímto státem byly značně vyšší. Autorka se postupně
věnuje nejvýznamnějším momentům, které novelanti ve svém zpravodajství
reflektovali, počínaje vládou Jagellonců od poloviny 15. století přes volbu
nástupce Zikmunda II. Augusta až k následné krátké vládě a útěku Jindřicha
z Valois. Volbu nového krále autorka zasazuje do kontextu politické aktivity
Viléma z Rožmberka, kterého císař Maxmilián II. poslal roku 1572 spolu
s Vratislavem z Pernštejna do Polska na diplomatickou misi, a to za účelem
podpory habsburské kandidatury na polský trůn. V kapitole popisující
obraz panování a útěku Jindřicha z Valois využívá autorka kromě novin
také satirický rýmovaný hanopis, tvrdě kritizující nového krále, či záznamy
z kroniky Václava Březana. Vilém z Rožmberka je ústřední postavou i další části výkladu, který však začíná sklouzávat spíše k historiografickému
přehledu dění v rámci počátku druhého bezkráloví roku 1574. Během
něj se jako o možném kandidátovi na uprázdněný trůn uvažovalo právě
i o Vilémovi z Rožmberka. Králem se nakonec stal v prosinci roku 1575
sedmihradský kníže Štěpán Báthory, což podle zjištění autorky vyvolalo
„značný ohlas v celé Evropě“ (s. 127). Bez zajímavosti není ani zjištění, že
Báthory byl jedním z prvních panovníků, ne-li vůbec prvním v prostoru
střední a východní Evropy raného novověku, který dokázal využívat sílu
zpravodajství a různých avíz či letáků ve svůj prospěch (s. 133–134).
Samostatná kapitola je dále zasvěcena obléhání Gdaňsku, významného
obchodního centra, které se dostalo do sporu s králem. V souvislosti s reflexí vlády Štěpána Báthoryho se konečně nabízí také možnost komparace
obrazů Poláků, Litevců a Rusů. Jak autorka uvádí, díky bojům s Rusy
během livonské války došlo „k nezanedbatelnému vylepšení obrazu Poláků
a Litevců v očích obyvatel habsburské monarchie“ (s. 153). Doposud spíše
negativní představy o Polácích a Litevcích, které byly nastíněny v úvodu
knihy, se díky politickým schopnostem i úspěšnému strategickému zvládání
válečného konfliktu postupně vylepšovaly, a to právě prostřednictvím vymezování se vůči Rusům. Rozsah ani obsahová náplň knihy další komparaci
neumožňují, avšak jistě by bylo zajímavé zkoumat, zda podobná změna
pohledu na Poláky a Litevce nastala i u jiných národů a případně zda měla
obdobnou souvislost s působením Štěpána Báthoryho.
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Náhlé smrti krále a následnému opětovnému hledání vhodného
kandidáta na polskou korunu je věnována předposlední kapitola výkladu
o obrazu Polsko-litevského státu. Celý oddíl uzavírají analýza a hodnocení
vlády Zikmunda II. Vasy, přičemž poslední charakterizovaná psaná relace
pochází z roku 1599.
Jak již bylo zmíněno, obrazu Ruska a jeho obyvatel je v předkládané
knize věnován citelně menší prostor. Na vině je nedostatek relevantních
pramenů, které by bylo možné kriticky analyzovat, neboť „v dobách míru
se zpravodajové a jejich klienti o události ve východní Evropě příliš nezajímali“ (s. 198), jak autorka správně konstatuje. Výraznější změna nastala až
v padesátých letech 16. století v návaznosti na konflikt provázející dělení
území řádu mečových bratří a na následnou livonskou válku. Nutno však
říci, že i přesto nebyly zprávy týkající se Moskevské Rusi nijak podrobné. Rusi jsou tedy věnovány tři kapitoly, přičemž stěžejní úlohu sehrává
prostřední z nich, která popisuje „vliv livonských válek na obraz Ivana IV.
i jeho poddaných“ (s. 201). O poddaných se však, až na některé poznámky
týkající se Ivanovy trestné výpravy do Novgorodu či krutosti ruského
vojska při bojích v Livonsku, nedozvídáme mnoho. Výjimku představuje
ještě popis ruského poselstva k císaři Maxmiliánovi II. z roku 1576. Autor
letáku se pokusil vylíčit atmosféru při jednání s carskými posly včetně toho,
jak byli upraveni a jaké měli oděvy. Pozornost novelantů byla přednostně
zaměřena na politiku Ivana IV. a na jeho aspirace v livonské válce, k čemuž
se vázalo i cílené manipulování s obrazem Rusů (s. 221). Zpravodajská
média ve službách císaře Maxmiliána II. vytvářela podle aktuálních potřeb
a zájmů habsburské diplomacie lepší obraz o obyvatelích Rusi, než bylo
zvykem. Dříve byli, podobně jako Poláci a Litevci, hodnoceni jako barbarští
a zaostalí (s. 221). Celý oddíl knihy zasvěcený Rusi uzavírá krátký exkurs
věnovaný Ivanovým nástupcům a období smuty v letech 1605–1613.
Autorka v této souvislosti zmiňuje postavu Lžidimitrije I., jehož domnělý
životopis byl zřejmě uveřejňován v podobě novinové přílohy. Jde o jeden
z pokusů ospravedlnit počínání prvního ruského samozvance, který však
události podává svérázným způsobem a patří k legendám, jež se okolo
Lžidimitrije šířily.
Publikaci uzavírá kapitola, v níž autorka hledá odpověď na klíčovou
otázku, do jaké míry odběratelé novin zprávy skutečně četli, a v samotném
závěru jsou pak již jen sumarizovány prezentované poznatky.
Hlavním nedostatkem knihy Kateřiny Pražákové je podle mého názoru
fakt, že právě až samotný závěr textu odpovídá zastřešujícímu cíli, který si
autorka v úvodu vytyčila – tedy zabývat se identitou a konstrukcí obrazu
„druhých“ či „jiných“. Metodický postup zpracovávání obrazů „druhých“
je do značné míry převzat z příbuzných oborů, zejména sociální a kulturní
antropologie, případě interkulturní psychologie. V historickém bádání si
však vyžaduje specifický přístup, protože vzhledem k omezenému množství
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pramenů a jejich limitované výpovědní hodnotě není možné vystihnout
obraz „druhého“, zvláště jedná-li se o národ či etnikum, v celé jeho šíři.
Je to ostatně patrné i z toho, že v novinovém zpravodajství, které autorka
analyzuje, byly reflektovány především významné politické zvraty a charakteristiky rysů národní povahy byly často dávány do souvislosti s danými
panovníky a jejich počínáním.
S velkou úctou k mravenčí práci Kateřiny Pražákové, která dokázala
zpracovat obrovské množství materiálu, si dovolím konstatovat, že kniha
de facto „obraz“ Polsko-litevského státu a Ruska v jeho komplexnosti neukazuje, ovšem jak je patrné z výše uvedeného, ani ukázat nemůže. Analýze
alterity, etnických a kulturních stereotypů a mentálních reprezentací sluší
„méně historiografický“ styl, přesně takový, jaký je uplatněn v závěrečné
kapitole knihy. Domnívám se také, že čtenáři z řad široké veřejnosti by
uvítali překlad přímých citací z pramenů (alespoň v poznámce) do češtiny,
protože při neznalosti němčiny či latiny jim mnoho zásadních poznatků
unikne.
I přes nastíněné výtky je předkládaná publikace obdivuhodným dílem, přímo nabitým informacemi, které v českém prostředí dosud nebyly
zpracovány. Autorka prezentuje širokou škálu pramenů, opírá se o velké
množství odborné literatury a svůj výklad doplňuje o detailní historické
souvislosti, často nad rámec zkoumané problematiky. Nezbývá tedy než
věřit, že kniha bude inspirací pro další badatele, a to zejména z oblasti
historie střední a východní Evropy, která je stále neprávem opomíjena.
Taťána Součková
Jiří B r ň o v j á k : Šlechticem z moci úřední. Udělování šlechtických
titulů v českých zemích 1707–1780
Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 2015 (Nobilitas in historia moderna,
tom. VII), 488 s., ISBN 978-80-7464-461-0
Období 18. století je svou pramennou základnou stále ještě zcela
nevyčerpanou studnicí poznání vývoje na poli politickém, hospodářském
a kulturním, a to nejen v širších souvislostech a se vztahem k tehdy známému světu, ale také v rámci mnohonárodnostního státu, jakým byla
habsburská monarchie. Protože v jejím čele stál absolutistický vládce jako
představitel státu a zároveň zásadní postava každé nobilitace, je Brňovjákova
práce časově vymezena dobou panování tří Habsburků, přičemž období
vlády Marie Terezie je zde nejdůležitější nejen pro množství pramenů, ale
i vzhledem k době svého trvání a k nejpřevratnějšímu reformnímu úsilí.
Autor se již přes dvě desetiletí zabývá problematikou nobilitace
(udělování šlechtického titulu, povyšování do šlechtického stavu) v 18.
století a atributy s tím spojenými (erb a přídomek), tedy formou veřejné
demonstrace příslušnosti ke šlechtické obci, a v té souvislosti také prak-
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tikovanou politikou panovníků habsburské monarchie. Výsledky svého
bádání publikoval v řadě studií a statí nejen doma, ale také v zahraničí
(zde ve vztahu k šlechtě usazené v českých zemích a pocházející například
z Uher a Irska), o čemž svědčí bibliografie jeho publikačních počinů, uveřejněná v anotované publikaci. Zájem o tuto problematiku vzrostl po změně
politických a hospodářských poměrů v devadesátých letech 20. století, kdy
se otevřely nové možnosti archivního výzkumu pramenů ve vídeňských
ústředních fondech. Těch také autor vedle domácích archivů náležitě
využil a v této souvislosti je třeba ocenit jeho znalost daných dokumentů
po stránce nejen obsahové, ale také diplomatické.
Svoji práci rozdělil do dvou zásadních částí. První je věnována přehledu nobilitací a šlechtické titulatuře v českých zemích raného novověku.
Objasnil zde základní způsoby možného nabytí šlechtictví a sledoval proměny české šlechtické titulatury do poloviny 18. století, která vycházela
z dědictví předbělohorského období a ustálila se, stejně jako nobilitační
praxe, v období po Bílé hoře. Upozornil na rozdíl v praxi mezi Čechami
a Moravou na straně jedné a Slezském na straně druhé a na absenci obou
Lužic, ztracených pro Habsburky již dříve. Při posouzení vztahu české
a říšské titulatury uvedl, že i když první kopírovala druhou, byla založena na plné suverenitě českého královského titulu. Pokud se chtěl říšský
šlechtic zařadit do české stavovské společnosti, musely být jeho tituly
nostrifikovány, což platilo u nositelů všech titulů vydaných cizími panovníky. Zajímavý je postřeh o sankcích za neoprávněné užívání šlechtických
atributů. Státoprávní reformy od roku 1749, vedoucí k posílení centralizace,
se musely dotknout také šlechtické titulatury a výsledkem bylo zavedení
jednotné šlechtické titulatury dědičných zemí roku 1752. Změny zde nastaly
s Haugvicovou správní reformou. Tu autor hodnotí spolu s dalšími právními historiky jako polovičatý akt, který pro chvat a nepromyšlenost nebyl
s to vytvořit z dědičných zemí jeden administrativně dokonalý celek, což
také mimo jiné způsobilo Haugvicův pád. Fatální pro další politický vývoj
českého státu (České koruny) bylo zrušení samostatné české dvorské kanceláře a její spojení s rakouskou v jeden úřad ve Vídni. Autor se soustředil
na běh souvisejících událostí u vídeňského dvora, porovnal kvalitativní
pozice českého krále a rakouského arcivévody s ohledem na udělování
šlechtických titulů a na následující kancelářskou praxi a zabýval se též
jednotnou panovnickou titulaturou, jejímž výsledkem byla i velká znaková pečeť, používaná až do smrti Marie Terezie. Přes snahy o unifikaci se
nepodařilo zcela odstranit jistá teritoriální specifika, na která autor upozorňuje rozborem textů s ohledem na titulaturu v oslovení. Došel při tom
k závěru, že při udělování titulů byla nadále zohledňována česká, nebo
rakouská provenience doručených žádostí. V této souvislosti autor věnoval
samostatnou partii reliktům české šlechtické titulatury, demonstrovaným
též na udělování českých a říšských knížecích a vévodských titulů ve dru-
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hé polovině 18. století (viz srovnávací tabulku s datací). Časový odstup
vydání českých a říšských listin se lišil, nanejvýše však v řádu týdnů, a to
s výjimkou případu Václava Antonína Kounice-Rietberga, kdy byla prodleva
mezi vydáním obou listin (1764 a 1776) způsobena vytrvalým odmítáním
šetrného knížete zaplatit požadovanou taxu 1 300 zlatých. Zánik české
šlechtické titulatury přinesl podle autora rok 1804, kdy byla na základě
politických událostí ustavena císařská hodnost pro Habsburky v souvislosti
se zánikem Svaté říše římské.
Zvláštní zřetel je věnován instituci českého inkolátu, s výrazným
předělem v polovině 18. století. V Čechách a na Moravě představovalo
samostatnou periodu období od Obnoveného zřízení zemského do reformy
roku 1749. Ve Slezsku skončil tento úsek vypuknutím slezských válek roku
1740, kdy se panovníci snažili sjednotit zdejší poměry s praxí v Čechách
a na Moravě. Epilogem jsou pak události od poloviny 18. do poloviny 19.
století, kdy se pozvolna uvolňovala pravidla pro držbu zemskodeskového
majetku, včetně konfesijních překážek. V souvislosti s josefínskými reformami došlo též ke změnám ve vedení zemských desek podle dolnorakouského
vzoru. Postiženy byly především desky české, zatímco moravské přežily
reformy bez jakýchkoliv následků a byly jednotně vedeny až do roku 1849.
Vývoj po úmrtí Josefa II. je charakterizován jako snaha šlechtických obcí
získat zpět původní privilegia. Autor zde upozornil na zajímavý proces
druhé vlny privatizace státních statků (též zemskodeskových) ve dvacátých
a třicátých letech 19. století, spojené mimo jiné s úsilím státu získat pro
tyto statky majitele i z řad nešlechtických solventních zájemců. Vlastní
nobilitační řízení je obsahem samostatné podkapitoly, v níž je na základě
písemností popsán celý proces od podání žádosti až po vyhotovení nobilitační listiny. Právě zde autor ukázal svoji dobrou orientaci v pramenech.
Upozornil na úlohu dvorských agentů zastupujících jednající strany u české
dvorské kanceláře. Specifickým problémem zde byla taxace za vyhotovení
listiny – částky za patřičný úkon v letech 1647–1756 jsou uvedeny v přehledných tabulkách. Na konkrétních kauzách je demonstrováno, že platný
taxační řád nemusel být v praxi závazný, zejména když se řada žadatelů
snažila o snížení nebo odpuštění celé výše panovnické taxy.
Druhá část práce je věnována zkoumání nobilitační politiky v českých zemích ve sledovaném období. Autor nejprve sledoval nobilitační
řízení s pomocí statistiky. Souhrnná čísla jsou uvedena tabulkách, z nichž
je možno například zjistit, že Karel VI. i Marie Terezie udělili po dobu
panování každý přes 500 titulů z celkového počtu 1 225 v daném období.
V tereziánském období bylo markantní zejména udělování knížecích titulů.
Sledován byl také poměr nobilitací u šlechticů a nešlechticů, a pokud to
prameny umožnily, byla provedena i stratifikace příjemců podle zjištěné
profese. V tereziánské době tvořili 55 % vojáci a 17 % úředníci, což bylo
s ohledem na válečné události a byrokratizaci správy pochopitelné. Zajímavé
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je zjištění, že hospodářsky činné osoby měly větší podíl za Karla VI. než
za Marie Terezie (53 osob proti 23). Pozornost je věnována také teritoriálnímu původu nobilitovaných. Do českých zemí přicházelo nejvíce
nobilitovaných cizinců z Říše, a to konkrétně do roku 1740 do Slezska,
kde hrála svoji roli větší náboženská svoboda.
Autor následně uvedl podmínky a předpoklady pro nobilitaci, k nimž
patřily činy ve prospěch panovníka a státu, válečné, úřední, fiskální a jiné
zásluhy, přičemž vycházel z konkrétních textů nobilitací s uvedením řady
osobností. Neopomenul ani atraktivní skupinu finančníků, podnikatelů
a obchodníků. Z válek profitovali zejména vyšší důstojníci, často cizinci,
jejichž kariéra je doložitelná, a na válečných zásluhách participovalo také
civilní obyvatelstvo, především měšťané, úředníci a vzdělanci. Patřičnou
pozornost autor věnoval motivům žádostí o nobilitaci, opět na řadě konkrétních příkladů. Protože žádost o udělení titulu byla založena na kombinaci
několika argumentů a motivů, mluví se zde o nobilitaci jako o projevu
ekonomie sociálního jednání. Nobilitace pak vytvářela nové elity, přičemž
toto úsilí se neobešlo bez střetů či odmítnutí z různých důvodů. Poslední
partie druhého oddílu pak patří šlechtické heraldice, soustřeďující se
na erby, přídomky a oslovení.
Závěrem se autor pokusil vymezit nobilitaci místo mezi tradicí,
byrokratizací a modernizací a zachytit základní aspekty nobilitačního
řízení. Prvním z nich byl vlastní průběh nobilitačního řízení, dalším bylo
připodobnění české titulární hierarchie zvyklostem v Říši a v rakouských
zemích. Celkový pohled na sledované nobilitační kauzy dovolil autorovi
postihnout míru přetrvávání tradičních požadavků kladených na uchazeče
a konečně studium konkrétních nobilitačních kauz mu umožnilo definovat
základní motivy vedoucí k žádostem o tituly. Modernizace společnosti
v českých zemích jako součásti západní části monarchie se projevila v proměně tradičních požadavků na žadatele o šlechtické tituly ze strany státu.
Autor nakonec konstatuje, že proces nobilitace se při absenci základních
pravidel řídil dobovou kancelářskou praxí, což umožňovalo státu vytvořit
dostatečný manévrovací prostor pro aktuální potřeby a partikulární zájmy.
Brňovjákova kniha je shrnutím jeho dosavadního bádání a vedle
práce Jana Županiče o Nové šlechtě rakouské monarchie (Praha 2006) se
stane nepochybně nezbytnou základní pomůckou pro každého, kdo se
zabývá šlechtou, jejím postavením a úlohou ve společnosti 18. a 19. století,
kdy započaly procesy, za kterých se zrodila moderní evropská společnost.
Vydaná publikace je doplněna řadou ikonografických příloh, tedy vyobrazeními osobností, listin, úředních akt, pečetí, erbů a válečných událostí.
Nechybějí seznamy pramenů, literatury (bohaté i na zahraniční tituly, zvláště k problematice nobilitace) a elektronických zdrojů, stejně jako jmenný
rejstřík, důležitý pro rychlou orientaci v tak rozsáhlé knize, seznam zkratek
a vyobrazení a německé resumé. Podle recenzentova názoru jde v případě
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Brňovjákovy knihy, stejně jako u práce Zbyňka Svitáka o nejvyšším zeměpanském úřadu na Moravě (Z počátků moderní byrokracie. Brno 2011),
o přínosný, potřebný a ucelený příspěvek české historiografie k výzkumu
tereziánského období v českých zemích.
Bohumír Smutný
*
Martin W i h o d a : Vladislaus Henry.
The Formation of Moravian Identity
Translated by Kateřina Millerová, Leiden –
Boston, Brill 2015 (East Central and Eastern
Europe in the Middle Ages, 450–1450, vol.
XXXIII), XXV + 351 s., ISBN 978-90-04-25049-9
Na první (a hned dodejme, že i povrchní) pohled by se mohlo zdát, že anotovaná kniha je „pouhým“ překladem českého
vydání z roku 2007, díky němuž se pozapomenutá osobnost moravského markraběte
Vladislava Jindřicha († 1222) mohla vepsat
do povědomí české odborné veřejnosti. Ze
srovnání obou verzí však vyplývá, že autor
záměrně provedl několik koncepčně promyšlených změn, a to zejména s ohledem
na zahraničního čtenáře. Proto úvodní kapitola o historické biografii v českém dějepisectví byla nahrazena úvahami nad místem
markraběte v historické paměti a jeho vztahem k proměnám moravské země (západoevropské inovace setkávající se s místními
předpoklady) v intencích brunnerovského
paradigmatu. Dále je třeba zmínit úvodní
pasáže, jež nalezneme v části věnované
markraběcímu titulu a historické paměti.
Jedna z nich obsahuje dokonce i vcelku
pozoruhodnou tezi, pro českého čtenáře
dosud neznámou, že předpokládané místo paměti ve velehradském klášteře spjaté
s markrabětem jako jeho fundátorem padlo
za oběť úsilí o zisk statusu arcibiskupství už
v druhé polovině 13. století (s. 223–227).
Zásadního přepracování se dočkala rovněž závěrečná část, což se odrazilo
i ve změně názvu („Legacy“ místo „Vladislav Jindřich a jeho svět“). Ve výsledku byla
vynechána polemika s modelem privatizace
českého středověkého státu, která je mezinárodní veřejnosti sotva důkladněji známa,
zato je vladařské dílo markraběte souhrnně posouzeno ze tří navzájem propojených

perspektiv, což pro zahraniční bádání má
bezesporu daleko větší význam: a) jako
dědictví, jež bylo zužitkováno v době lucemburské (Karlova koncepce zemí Koruny české) a jehož pozdější vývoj vyvrcholil
v moravské stavovské společnosti; b) jako
transformace periferie (na příkladu holasické/opavské provincie); c) jako jedna z vln
europeizace oblastí ležících za východní
hranicí říše Karla Velikého.
Ostatní formální změny – omezení
poznámkového aparátu na nejdůležitější,
zejména pramenné odkazy nebo tu a tam
vynechané či doplněné věty (zřídka i odstavce) – zpřehlednily výklad, propůjčily
textu větší spád a dodaly mu na čtivosti,
za což si stejné uznání zaslouží i překladatelka, jež se zdařile vypořádala s osobitým stylem autora. Tím vším dostala kniha
poněkud odlišný ráz ve srovnání s českou
předlohou, avšak její základní rozvržení
bylo samozřejmě zachováno.
Nejlepším ukazatelem hlavního těžiště
knihy je její samotný podtitul, odkazující
na nezřídka nepatrné, ale přesto hmatatelné stopy počátků moravské identity právě
v prvních dvou dekádách 13. století. Sjednocení všech moravských provincií pod
markraběcí hodností, její vývoj od podřízenosti přes spoluvládu až po určitou autonomii vůči českému králi, počátky městského
zřízení a zemského vědomí šlechty, mincovní a lánová reforma – to vše lze alespoň
v zárodečné podobě spojit právě s osobou
markraběte Vladislava Jindřicha, který sice
nebyl příliš aktivním reformátorem, ale jako
vládce, správce, hospodář, zakladatel a mecenáš dokázal za daných podmínek využít
inovace přicházející ze západní Evropy
ke „zlepšování země“ (melioratio terre).
Není mnoho překladových titulů,
z nichž by měla užitek nejen zahraniční,
ale i domácí odborná veřejnost důvěrně
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obeznámená s původní předlohou. Kniha
o moravském markraběti Vladislavu Jindřichovi mezi ně rozhodně patří.
Přemysl Bar
Eva D o l e ž a l o v á et al.: Juden in
der mittelalterlichen Stadt. Der städtische
Raum im Mittelalter – Ort des Zusammenlebens und des Konflikt / Jews in
the Medieval Town. Urban Space in the
Middle Ages – a Place of Coexistence and
Conflicts
Praha, Filosofia 2015 (Colloquia mediaevalia
Pragensia, tom. VII), 210 s., ISBN 978-80-7007437-42
Anotovaná kniha přináší deset příspěvků z kolokvia, které bylo věnováno soužití
křesťanů a židů ve středověkých městech.
Tematické rozpětí je poměrně široké a ukazuje, že zvolená problematika ještě nabízí
řadu výzkumných možností. Z městského
prostoru mírně vybočuje první příspěvek
Daniela Soukupa, který s využitím široké
pramenné základny precizně analyzuje
Kosmovu kritiku židovských konverzí
za pogromů spojených s první křížovou
výpravou. Martin Musílek v koncepčním
zamyšlení pojednal o vztazích mezi křesťany a židy na Starém Městě pražském,
přičemž zpřesnil a korigoval starší názory
na topografii a rozsah židovského osídlení.
Stať přináší i důležité nové poznatky při
analýze soupisu křesťanských dlužníků ze
soudní knihy Starého Města, který je vydán
v příloze. Dvě studie se zabývají znovuuváděním židů do měst po pogromech v půli
14. století – Eva Doležalová shrnuje aktivity
Jana Lucemburského a Karla IV. na celém
území korunních zemí, David Schnur rozebírá situaci ve Wetzlaru v druhé půli 14.
století a především hospodářské důvody,
které vedly k obnově židovské komunity.
Rovněž dva příspěvky jsou věnovány finančním aspektům židovského působení
ve městech. Lenka Blechová ukázala cestu
k poznání finančních aktivit židů ve městech, které nemají ze 14. století dochovány
příslušné městské knihy, a sice Kroměříže
a Olomouce. Analýzou vydaných půhonných knih moravského zemského soudu
a knih lenního soudu olomouckého biskupství identifikovala židovské finančníky
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z daných měst a údaje o jejich působení
doplnila informacemi z dalších pramenů.
Roman Zaoral se věnoval také Olomouci,
ovšem až v pozdější době. Ve stručném
příspěvku vycházejícím z nejstaršího známého židovského rejstříku, který byl již
vydán Johannem Kuxem, nastínil hlavní
okolnosti židovských úvěrových operací.
Studie Tamáse Visiho pokračuje v záslužném a náročném mapování rabínských pramenů ze středověké Moravy, Lenka Uličná
se prostřednictvím tzv. kenaanských glos
(věnuje se jim nedávno vyšlá monografie,
na jejíž přípravě se autorka podílela) dotkla v krátké stati židovského každodenního
života. Řadu příspěvků uzavírají archeologická pojednání Petra Schneidera o nálezu
brakteátů s hebrejským opisem u Mikulova
a autorské trojice Tomasz Cymbalak, Veronika Staňková a Daniel Polakovič o výzkumu židovského hřbitova na Novém
Městě pražském. Závěrem jsou připojeny
nezbytnosti kolektivní monografie, tedy resumé, soupisy zkratek, pramenů a literatury
a jmenný rejstřík.
Tomáš Borovský
Martin M u s í l e k : Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města
pražského ve 14. století
Praha, Václav Žák – Casablanca 2015, 358 s.,
ISBN 978-80-87292-29-7
Nedávno vydaná publikace Martina
Musílka o sociálním světě Starého Města
pražského ve 14. století je přesvědčivým
důkazem, jak solidní badatelský přístup
ad fontes může zásadně měnit pohledy
na zdánlivě již dobře probádaná údobí
našich dějin, v tomto případě dějin předního města království v předhusitském
století. Autor podrobil důkladnému rozboru několik zásadních pramenů, totiž
staroměstskou soudní knihu trhovou
z let 1351–1367, seznamy nově přijatých
měšťanů z let 1324–1390 a seznamy pečetění listin z let 1331–1333–1393, které
už – kromě seznamu novoměšťanů – byly
stávající historiografií rovněž systematicky
zkoumány. Martin Musílek však klade těmto
pramenům nové otázky, všímá si i zdánlivě
okrajových údajů a s využitím dalších pramenů (zejména Liber vetustissimus), rozšiřujících povědomí například o zaměstnání
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měšťanů, objevuje dosud netušené souvislosti a vývojové tendence. Přitom je nutné
zdůraznit, že autor se současně plně hlásí
k odkazu starších badatelů na poli bádání
o starších dějinách Prahy a že své dílo přímo věnuje zesnulému Jaroslavu Mezníkovi,
jehož průkopnických prací na poli starších
městských dějin si vysoce váží (i tento sympatický postoj autorův, v dnešní době zdaleka ne obvyklý, je zapotřebí vyzdvihnout).
Svou práci, která je psána vysoce odborným a zároveň čtivým jazykem, rozčlenil Martin Musílek kromě úvodu, v němž
charakterizuje hlavní prameny, hodnotí
stávající literaturu a nastiňuje svou výzkumnou metodu (sociální topografii), do šesti
nosných kapitol („Kritika pramenů a literatury, metoda“, „Prostorová mobilita a vztahy ve městě“, „Migrace na Starém Městě
pražském ve 14. století“, „Sociální mobilita
staroměstského obyvatelstva“, „Národnostní poměry ve městě ve 14. století“, „Žena
na Starém Městě pražském ve středověku“). Jako průvodce společností Starého
Města pražského vybral autor zámožného
Dětřicha Plafuse, který se stal příslušníkem
staroměstské elity a jehož osobní příběh je
příkladem pars pro toto celého autorova
rozsáhlého výkladu. Podstatné je, že metodu
sociální topografie nechápe Martin Musílek
jako statické vyhodnocování pramenných
údajů k určitým časovým průsečíkům, ale
že se jejím prostřednictvím (a za uplatnění
interdisciplinárního přístupu) snaží naopak
zachytit společenský proces v průběhu přibližně jednoho staletí. Proto volí současně
prosopografickou analýzu a soustřeďuje
co možná největší počet informací k jednotlivcům i celým rodinám. V seznamech
novoměšťanů tak pečlivě vyhodnocuje i údaje o osobách, které se za nového měšťana
zaručily. A zjišťuje, že v této roli často vystupovali právě zaměstnavatelé, totiž příslušníci
městské elity, kteří svým postojem umožnili
například i svým bývalým služebníkům stát
se plnoprávnými měšťany (a dosíci tedy
poměrně snadno společenského vzestupu).
Současně se ale dá konstatovat, že ne každý
majitel domu či nemovitosti na Starém Městě
pražském musel anebo chtěl přijmout plné
měšťanské právo.
Důsledný rozbor uvedené knihy trhové
a seznamů pečetění pak autorovi dovoluje
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dospět k závěru o častých změnách ve vlastnictví staroměstských domů (za pouhých
40 let se zcela změnila struktura vlastníků
městských nemovitostí), přičemž prodávány
byly i takové prestižní domy, o nichž bychom
dnes soudili, že si na nich vlastník zakládal
a už je dále „nesměňoval“. Ačkoli samozřejmě okolí staroměstského rynku platilo
za luxusní čtvrť, časté změny ve vlastnictví
nemovitostí se nevyhýbaly ani tomuto prostoru. Kromě nejzámožnějších obchodníků a konšelů se zde postupně zakupovali
i zbohatnuvší řemeslničtí mistři, mnohdy
nikoliv domácího původu. Další objevné
zjištění spočívá v tom, že v židovské čtvrti,
ač byla ohrazena, kupovali domy i křesťané. Autor také upozorňuje na skutečnost,
že ceny zanesené do trhové soudní knihy
nebyly cenami tržními a že se mohly značně
lišit od reálné ceny, která reflektovala i zatížení domů četnými rentami (což ovšem,
na rozdíl od názoru stávající historiografie,
nebyl projev jakéhosi postupného chudnutí
měšťanstva v předhusitské době).
V souladu s dosavadními znalostmi
o mobilitě městského obyvatelstva i v dobových říšských městech autor naznačuje,
že podobně velkou imigrací se vyznačovalo
i Staré Město pražské, které dávalo prostor
k usazení se i dalším vysoce specializovaným
řemeslníkům, z nichž ti nejzámožnější, jak je
patrné ze seznamu novoměšťanů, se snažili
díky svým kontaktům s již usedlými měšťany
proniknout i do městské elity a stát se členy
městské rady. Je tak nutné zcela opustit
představu o jakési stálosti městské populace v čase a zároveň o tom, že v polovině
14. století došlo na Starém Městě pražském
k zásadním změnám v obsazování městských
rad (a při sledování sňatkové politiky se
stává zřejmým fakt, že členové tzv. starého patriciátu, což je samozřejmě v daných
souvislostech nevhodné označení, se ženili
s dcerami bohatých řemeslníků). K dalším
závažným zjištěním totiž patří poznatek,
že zásadní podmínkou pro zisk plného
měšťanského práva a průnik mezi správní
elitu bylo bohatství (a nikoli „urozenost“ či
zásluhy), přičemž je zároveň evidentní, že
i horní měšťanská vrstva byla vnitřně značně strukturovaná, a to více, nežli se dosud
předpokládalo. Změny ve složení městské
elity tak byly pozvolné a přirozené.
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Co se týče národnostního složení, poukazuje Martin Musílek na to, že proces
počešťování staroměstských měšťanů probíhal díky imigraci nejpozději od třicátých
let 14. století (čili daleko dříve, nežli dosavadní historiografie předpokládala), a že
tedy jednotlivci české národnosti pronikali
průběžně v poměrně velkém počtu i mezi
plnoprávné měšťany. Proto se také nelze
ztotožnit s názorem, že by na Starém Městě
pražském byli před vypuknutím husitské
revoluce u vlády „němečtí patricijové“.
Naproti tomu rozbor soudní trhové knihy
potvrdil obecná zjištění, že jihoněmecké
právo dávalo svým důrazem na rodinu
větší možnost uplatnit se také manželkám
a vdovám, respektive dcerám. Staroměstské
ženy tak vystupovaly v roli majitelek řady
městských i venkovských nemovitostí, provozovaly živnost po manželově smrti a stávaly se štědrými donátorkami církevních
institucí, do nichž případně také vstupovaly.
Kniha Martina Musílka přináší tedy
řadu až provokativních zjištění týkajících
se dynamičnosti a mnohovrstevnatosti staroměstské společnosti ve 14. století, která
jsou však podložena hloubkovým pramenným výzkumem a naznačují zároveň širší
možnosti komparatistiky. Pokud bylo ve své
době prostředí předních královských měst
skutečně specifické, pak se nabízí především paralely s jihomoravským Brnem,
uplatňujícím ve středověku stejné právní
zásady, kde navíc mnohé z naznačených
jevů už byly rovněž sledovány (například
častá změna nemovitostí) a přetrvávaly případně i v období raného novověku. Hodnotu Musílkovy publikace zvyšuje připojení
četných grafů, tabulek i vyobrazení, jakož
i jmenného, místního a věcného rejstříku
(a v neposlední řadě také vkusná grafická
úprava). Tato monografie si zaslouží, aby
se stala součástí knihovny každého badatele
orientujícího se na středověké, a zvláště pak
městské dějiny.
Ludmila Sulitková
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Monika J a k u b e k - R a c z k o w s k a : Tu ergo flecte genua tua. Sztuka
a praktyka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego do połowy XV wieku
Pelplin, Bernardinum 2014, 724 s., ISBN
978-83-7823-350-3
Monika Jakubek-Raczkowska pracuje
na Katedre stredovekých a novovekých dejín umenia Univerzity Mikuláša Kopernika
v Toruni. Vo svojich odborných výskumoch
sa zameriava na vzťah medzi umením a religiozitou, ale taktiež na stredoveké sochárstvo v oblasti bývalého križiackeho panstva
v Prusku. Najnovšia publikácia tejto autorky
sa venuje laickej religiozite na vyššie spomenutom území.
Kniha je rozdelená na tri základné časti. Prvá časť („Verbo et imagine. Formacja
pobożności laikatu w państwie zakonnym
w Prusach na tle europejskim“) je venovaná širšiemu európskemu kontextu stredovekej religiozity a taktiež metodológii. Pre
obdobie neskorého stredoveku je typická
výrazná zaangažovanosť laikov vo verejnom
duchovnom živote – od starostlivosti o konkrétny oltár až po organizovanie výročných
procesií a veľkonočných mystérií. Autorka
sa v tejto časti knihy taktiež zaoberá vzťahom medzi duchovenstvom a laikmi, ktorý
označuje ako dynamický – od odlúčenosti
po vzájomný dialóg. Autorka neobchádza
ani kristianizáciu Pruska, ktorá sa v jednotlivých diecézach prejavovala odlišne. Napríklad v Sambii a Natangii bolo obyvateľstvo
verné pohanským tradíciám až do 16. storočia. Súčasťou kristianizácie bol aj organizovaný vznik farností na danom území.
Pozornosť autorky sa taktiež sústreďuje
na jednotlivé náboženské úkony a ich vykonávanie v praxi, predovšetkým na základe
historických prameňov – t. j. synodálnych
štatútov. Spomenúť môžeme napríklad spoveď, ľudovú katechézu, kazateľstvo, úroveň
vzdelanosti duchovenstva atď.
Druhá časť knihy sa venuje umeniu
a náboženskej praxi v križiackych mestách.
Základnú úlohu v náboženskom živote
daného spoločenstva zohrával mestský farský kostol, postavený v centre mesta alebo
v bezprostrednej blízkosti hlavného námestia.
Spomenúť tu môžeme Elbląg, Braniewo, Królewiec, Toruń a Chełmno. Najväčšie množstvo
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stredovekých pamiatok sa zachovalo v Toruni, a najmä v kostole sv. Jána Krstiteľa a sv.
Jána Evanjelistu. Z menších miest a mestečiek
sa nezachovalo mnoho pamiatok – zlomky oltárnych retábulov z prelomu 14. a 15.
storočia, samostatné devótne predstavenia
(napr. Pieta), nástenné maľby a kultové krucifixy (devótne alebo z víťazných oblúkov).
Výtvarné umenie v mestách, na rozdiel od
umenia vo vidieckom prostredí, využívalo
značne rozvinutú ikonografiu a zobrazovalo
neraz zložité teologické učenia. Napríklad
v 15. storočí sa stretávame s novou, osobitou
kategóriou maľovaných didaktických tabúľ
(Lehrtafeln), ktoré slúžili katechetickým
účelom. Podmienkou ich katechetickej roli
museli byť ich dostupnosť širokej laickej
verejnosti a taktiež samotné rozmery a čitateľnosť. Pre skúmaný región je významná postava Doroty z Mątów, ktorá upútava
niekoľkokrát pozornosť samotnej autorky.
V tretej časti sa autorka zaoberá vidieckou zbožnosťou v stredoveku. Hlavným problémom v značnej časti vidieckych
umeleckých diel je absencia písomných
prameňov, ktoré by tvorili či už širší alebo
užší historický kontext. Autorka podotýka,
že výtvarné diela v dedinských kostoloch
boli umiestnené bližšie k veriacemu než
v mestách. Devótne kompozície sa vo vidieckom prostredí začínajú objavovať približne
od roku 1390. Najpopulárnejším devótnym
zobrazením sa stala Pieta. Významná bola
taktiež mnemotechnická funkcia obrazov,
ktoré sa stávali súčasťou každodenného
života veriacich. Gestá, či už v prípade sochárskych alebo maliarskych diel, apelovali
na veriacich alebo zvýrazňovali konkrétnu
myšlienku.
Prezentovaná publikácia je výrazným
prínosom nielen pre kunsthistóriu, ale
taktiež pre iné vedné disciplíny, akými sú
napríklad religionistika, história alebo antropológia.
Štefan Valášek
Vladimír B y s t r i c k ý : Západní Čechy v husitských válkách
České Budějovice, Veduta 2013, 396 s., ISBN
978-80-86829-86-9
Kniha dlouholetého plzeňského archiváře Vladimíra Bystrického se věnuje husitským válkám v prostoru západních Čech.
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V první kapitole autor hodnotí starší bádání a v chronologickém sledu pak
následuje dalších osm kapitol. Část věnovaná příčinám a předpokladům husitské
revoluce se zaměřuje na situaci západočeských klášterů na počátku 15. století, vývoj v důležitých městech i na činy šlechty
v letech přecházejících vypuknutí válek.
Událostem let 1419–1420 jsou věnovány
hned dvě části. První z nich se zaměřuje
komplexně na celé západní Čechy, „poutě
na hory“ a zejména na tažení husitů na Prahu. Ve druhé se Vladimír Bystrický věnuje
v krátké kapitole historii Plzně, považované
v této době za město Slunce. Zaznamenává
nejen první bitvy u Nekmíře a Sudoměře
a vznik Tábora, spojený s odchodem radikálů z Plzně, ale především radikalizaci
plzeňského obyvatelstva pod vedením Václava Korandy. První čtyři roky husitských
válek až do Žižkovy smrti jsou zmapovány
v páté kapitole, a to především na základě
informací kroniky Vavřince z Březové. Autor zachycuje Žižkovo tažení po západních
Čechách a boj se Švamberky, ale neopomíjí
ani události týkající se Prahy, kterých se
účastnili západočeští husité. Osud Bohuslava ze Švamberka, nejdříve zarytého katolíka, který v zajetí přešel na stranu husitů,
autor líčí v nejkratší kapitole knihy, která
se zaobírá lety 1424–1426. Podstatně obsáhlejší je kapitola následující, jež zaujímá
více než čtvrtinu knihy. Vladimír Bystrický
se v ní zaměřuje na události až do roku
1433, včetně husitských rejs za západní
hranici Českého království. Její hlavní část
je věnována křížové výpravě k Domažlicím
a s pomocí zpráv již zmíněného Vavřince
z Březové vykresluje situaci jak v křižáckém, tak husitském vojsku. Autorovi se velmi výstižně povedlo popsat okolnosti, které
doprovázely přijetí tzv. chebského soudce,
a kapitolu ukončuje líčení výpravy českých
poslů na koncil v Basileji. Závěrečná kapitola, která mapuje hlavně poslední obléhání
Plzně v letech 1433–1434 a průběh jednání určujících směr posledních záchvěvů
husitských válek, končí smrtí Zikmunda
Lucemburského.
V závěru jsou přehledným způsobem
shrnuty klady i zápory husitských válek, a to
nejen na území západních Čech, které se
během tohoto období rozpadly na několik

193

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

různorodých oblastí. Vladimíru Bystrickému se podařilo podat události první poloviny 15. století, které významně ovlivnily
vývoj nejen v Českém království, velmi
fundovanou a zároveň čtivou formou.
Eliška Kutná
Jan M a l u r a : Meditace a modlitba
v literatuře raného novověku
Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 2015,
278 s., ISBN 978-80-7464-698-0
Literární historik Jan Malura z Ostravské univerzity v Ostravě nabízí ve své
publikaci syntetický pohled na problematiku
české „nábožensky vzdělavatelné literatury“
v raném novověku, přibližně v rozmezí
let 1550–1750. Zdůrazňuje, že tzv. knihy modliteb a rozjímání byly v minulosti
badateli opomíjeny neprávem, neboť šlo
o společensky velmi vlivná díla, která byla
zaměřena na prohlubování osobní zbožnosti a duchovní povznesení. Autor avizuje nadkonfesijní přístup k tématu a stejnou
pozornost hodlá věnovat knihám katolické
a nekatolické (utrakvistické, bratrské a luterské) provenience. Nevyhýbá se ani židovskému prostředí. Literárněvědné hledisko je
kombinováno s přístupem kulturních dějin,
a proto se Malura nesoustředí pouze na žánrové charakteristiky textu, jejich stylistiku
a rétoriku, ale všímá si rovněž jejich souvislostí s projevy dobové zbožnosti a mentality.
Práce je rozdělena do tří hlavních
kapitol. Autor nejprve definuje modlitbu
(respektive modlitební knihu) jako žánr
a pramen a nastiňuje možné přístupy jejího
zkoumání. Akcentuje přitom otázky, které si
klade literární historik. Dále stručně nastiňuje dějiny tohoto útvaru od středověku až
po 18. století v perspektivě různých konfesijních uskupení. V další části se vyrovnává
s pojmem meditace a opět charakterizuje
žánr rozjímavé literatury. V této kapitole
dále seznamuje čtenáře s technikami jezuit
ské meditace a upozorňuje na roli zapojení všech lidských smyslů. Přihlíží rovněž
k vlivu a recepci zahraničních děl v českém
prostředí. Třetí oddíl je věnován pravděpodobným recipientům daných knih (měšťan,
žena apod.) a také způsobům, místu a časovému rozvržení jejich četby. Celým dílem
pak prostupují četné textové ukázky.
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Jan Malura využil ve své práci nemalé
množství starých tisků ze 16.–18. století.
Má v úmyslu přesvědčit čtenáře mimo jiné
o tom, že duchovní literaturu daného období nelze chápat jako jednolitý celek, ale
že je nutno brát ohled na žánrové rozdílnosti. Ty je pak podle autora třeba zasadit
do příslušného dobového sociálně-kulturního a religiózního kontextu, což vyžaduje
překročení hranic oboru literární historie,
o němž se zmiňuje.
Anna Pečinková
Markéta P r a ž á k o v á S e l i g o v á :
Život poddaných v 18. století: osud, nebo
volba? K demografickým, hospodářským,
sociálním a rodinným aspektům života
venkovských poddaných na panství Horní
Police
Praha, Togga 2015, 502 s., ISBN 978-80-7476-060-0
Jedním z nejnovějších přírůstků
do knihovny české historické demografie
je publikace Markéty Pražákové Seligové
týkající se života poddaných jednoho panství
v 18. století. Autorka se na základě rozboru
různých pramenů zejména hromadné povahy
pokouší objasnit, jakým způsobem ovlivňovaly hospodářské, sociální a rodinné poměry
v daných lokalitách život jednotlivce.
Jako základní zdroj pro tento výzkum
posloužil autorce soubor poddanských seznamů panství Horní Police, který se dochoval v téměř nepřerušené řadě z období
mezi lety 1709 a 1827. Markéta Pražáková
Seligová pro podrobnější analýzu použila
seznamy z počátku této doby – od roku
1709 do roku 1729. Aby bylo možné nabídnout srovnání i v delším časovém úseku, byla pramenná základna rozšířena ještě
o soupis poddaných z roku 1771. K ověření údajů posloužily hornopolické matriky
z příslušného období.
Kromě pečlivé práce s prameny autorka ukazuje také vynikající znalost české
a zahraniční literatury. V úvodní kapitole
přináší podrobný přehled bádání týkajícího
se raněnovověkých sociálních dějin od šedesátých let 20. století po současnost. V následujících částech pak autorka své závěry
srovnává s jinými výzkumy, zejména pak
s pracemi z českého, francouzského a německy mluvícího prostředí. Komparace s ji-
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nými badatelskými okruhy a jinak velkými
lokalitami se na první pohled zdá problematická, ale následná zjištění mohou přinést
zajímavé výsledky (například srovnání s výzkumem Antoinette Fauve-Chamoux o vdovách v Remeši na s. 186). Ukazuje se, že
v sociálních dějinách jsou určité konstanty
nezávislé na místě a čase. Kromě toho tyto
publikace spolu s anglickými studiemi přinášejí i metodologickou inspiraci.
Kniha je rozdělena do tří hlavních tematických oddílů. V první části je pozornost
věnována populačním poměrům na panství.
Autorka zkoumá různé demografické faktory, které je možné v soupisech sledovat –
strukturu podle věku a pohlaví, mobilitu,
úmrtnost, sňatečnost a porodnost. V další
kapitole jsou popsány různé typy domácností, ve kterých poddaní žili. Poslední část
se zabývá životními cykly obyvatelstva –
od dětství po stáří.
Největším přínosem knihy jsou velmi
kvalitně zpracované demografické analýzy,
které se věnují vesnické a městské populaci
v delším časovém úseku. Na jejich základě
je možné lépe porozumět jednotlivým fázím
životního cyklu a jejich provázanosti. Zároveň byly údaje ze soupisů poddaných ověřovány v matrikách, což zvyšuje vypovídací
hodnotu celého výzkumu. Je však poněkud
škoda, že soupisy nebyly využity více, ať už
prodloužením zkoumaného období, nebo
výběrem dalšího dvacetiletí z druhé poloviny 18. století, což by umožnilo kvalitnější
srovnání změn, ke kterým v tomto období
docházelo.
Autorka si ve všech fázích svého výzkumu uvědomuje limity svého pramene
a velmi dobře s ním pracuje. Čtenáři přináší
detailní popis svých metod, aby bylo jasné,
jakým způsobem ke svým závěrům dochází.
Díky němu lze lépe pochopit její rozbory,
ale především jej mohou další badatelé
použít jako návod ke zpracování pramenů
hromadné povahy, zahrnující i úvahy o výhodách a nevýhodách jednotlivých postupů.
Markéta Pražáková Seligová hledá
mimo jiné odpověď na důležitou otázku,
jakým způsobem se utvářelo složení domácností poddaných. Dochází k závěru, že
poměrně často bydleli s rodinou hospodáře další jednotlivci nebo rodinná jádra, jež
s ním nebo s jeho ženou pojilo příbuzen-
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ství. Formy soužití však nelze jednoznačně
přiřadit k severozápadnímu ani k východnímu modelu rodiny, jak je definoval John
Hajnal. Potvrzují se tím i závěry novějších
výzkumů, které ukazují, že struktura domácností je problémem mnohem komplexnějším, než se v minulosti zdálo. (Více
k tomuto tématu viz ve sborníku Engelen,
Theo – Wolf, Arthur P. (edd.): Marriage
and the Family in Eurasia: Perspectives on the
Hajnal Hypothesis. Amsterdam 2005.)
Autorka používá také mikrohistorické postupy a některé fenomény popisuje
na příkladu konkrétních lidí a jejich životů. Tyto příběhy jí umožňují zamyslet se
na motivací jednání jednotlivých aktérů
a pokusit se určit, do jaké míry byl jejich
osud určen vnějšími okolnostmi a do jaké
míry jejich vlastní volbou. V závěru knihy
však poněkud postrádám obecnější úvahu
na toto téma. Je samozřejmé, že vzhledem
k povaze použitých pramenů se odpověď
na otázku v titulu knihy hledá jen velmi
obtížně, ale už jen kvůli názvu samotnému
by si zasloužila hlubší zamyšlení.
Publikace je opatřena pečlivě zpracovanou tabulkovou přílohou, která předkládá závěry obsažené v hlavním textu ve velmi přehledné formě. Nechybí ani mapka
panství pro snadnější orientaci a několik
ukázkových schémat domácností. Poznámky jsou tištěny průběžně pod vlastním textem, což badatelům usnadňuje dohledání
pramenů a použité literatury. Markéta
Pražáková Seligová dokazuje, že tento typ
sériových pramenů přináší nedocenitelné
informace o obyvatelstvu raněnovověkých
měst a vesnic, čímž snad bude motivovat
další historiky k jejich využití.
Věra Slováková
Bohumír S m u t n ý : Václav Kunžak.
Zapomenutý mechanik a vynálezce z 18.
století. Studie o lidech, technice a protoindustrializaci na Moravě
Brno, Technické muzeum v Brně 2015 (Studie
z historie techniky a průmyslu), 96 s., ISBN
978-80-87896-23-5
Studie představuje životní osudy zajímavého a pozapomenutého mlynářského
mistra a jihlavského měšťana Václava Kunžaka (1726–1789). Tento nadaný samouk
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proslul jako zručný mechanik a konstruktér,
který se zabýval od poloviny 18. století stavbami různých vodních mlýnů, stoup, mandlů, valch, lisů i textilních strojů na zakázku
pro vrchnosti, první manufaktury i cechovní
výrobce, ale i opravami hodinových strojů. Nespokojoval se ale jen s opakováním
vyzkoušeného, nýbrž hledal i vlastní cesty. Navrhl několik nových mechanických
strojů, jako přenosné pily pro těžbu dřeva,
buchar pro zarážení pilotů při stavbě mostů, vahadlový mlýn na mletí obilí a stroj
na výrobu pilníků, který měl dosahovat
kvalit anglické výroby. Cílem bylo především usnadnit práci nebo zvýšit množství
produkce, ale většina těchto zařízení zřejmě
nepřesáhla fázi funkčního modelu. Kunžak
v roce 1769 oznámil také vynález „vozu bez
koní“ pro dopravu lidí i nákladu, ale nedochoval se přesnější popis principu tohoto
stroje, takže není jasno, jaký měl být zdroj
energie jeho pohonu. Kunžakova činnost
není spojena pouze s okolím Jihlavy, ale
i s dalšími lokalitami na Moravě, zejména
s Brnem, kde je jeho působení nejpodrobněji dokumentováno, a také v Čechách.
Přes svou zaneprázdněnost realizací různých objednávek i zjevnou invenci se ovšem ke sklonku života dostal do finančních
problémů a zemřel v poměrné chudobě.
Při sledování Kunžakových osudů se
autor neomezuje na pouhý popis jeho strojů
a vynálezů, ale prostřednictvím komentovaných úředních dokumentů podrobně přibližuje pozadí realizace různých technických
staveb. Právě písemnosti příslušných institucí státní správy i zainteresovaných vrchnostenských úřadů a soukromníků týkající
se budovaného technického objektu (nejrůznější relace, zprávy, dobrozdání nebo
rozpočty) nečekaně barvitě popisují běžný
postup od zrodu myšlenky na nové dílo
přes formulaci důvodů pro stavbu či rozkladů proti ní a hledání vhodnější lokality
až po její zamítnutí nebo realizaci. V jejich
slovech zaznívají obecné problémy, které
byly se stavbou takového typu spojeny.
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Jako příklad může sloužit budování
tzv. holandské valchy pro novou manufakturu na jemná sukna, v jejíž stavbě se
Kunžak angažoval. Důvodem jejího zřízení
bylo uspokojit zvýšenou poptávku, kterou
dosavadní městská valcha nedokázala pokrýt. Původní záměr vybudovat ji na Ponávce se nakonec ukázal jako neproveditelný,
protože by stavba znamenala nutnost zvýšit
hráze, a tím také újmu pro celou kaskádu
rybníků a mlýnů na této říčce. Dobrozdání
z různých fází tohoto procesu dokládají
především množství zainteresovaných institucí, které se k nové stavbě musely, ale
také mohly vyjádřit. I když šlo o „státní“
valchu, nebyla její stavba na tomto místě
prosazena silou a za každou cenu, ale byly
respektovány námitky a názory dalších
majitelů vodních děl na Ponávce, zejména
jejich oprávněná obava o ztrátu vodního
spádu. V původním návrhu na umístění
nové valchy se zase ozývají potřeby technologického zajištění výroby, které dokumentují principy hledání vhodných míst
pro výstavbu takových zařízení. Požadavek
dostatečného přítoku čisté vody z potoka
mimo Ponávku hovoří o znečištění jejího
toku, ale také o zásadní potřebě čisté vody
pro technologický postup. Jednotlivé fáze
úsilí o novou valchu pak dokládají časovou náročnost celého procesu. Nakonec
bylo pro stavbu nalezeno vhodné místo
na náhonu v Husovicích. Došlo k tomu ale
až téměř po třech letech, a to i přes snahy
úředních institucí, zejména komerčního
konsesu, jehož hlavním úkolem bylo podporovat rozvoj podnikání.
Autor tak v této studii představuje nejen životní osudy velmi zajímavé a dosud
téměř neznámé osoby nadaného mechanika a také vynálezce Václava Kunžaka, ale
důsledným sledováním úředních postupů,
které byly spojeny s budováním různých
technických zařízení, dostává práce o jeho
činnosti a působení daleko širší rozměr,
který dobře zachycuje problematiku protoindustrializace.
Zbyněk Sviták
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Hussiana

František Š m a h e l : Jan Hus. Život a dílo
Praha, Argo 2013 (Ecce homo, sv. XIX), 316 s., dvě barevné přílohy, ISBN
978-80-257-0875-0
Předchozí rok byl jubilejním rokem smrti Jana Husa, českého kněze, skvělého kazatele, nepříliš originálního myslitele, karatele církevních
i světských nepravostí, muže s velkým vlivem na dobovou společnost,
který nakonec skončil na kostnické hranici a jeho památka měla být zapomenuta. Stal se pravý opak, Husova smrt zažehla plamen, který výrazně
ovlivnil dějiny celé střední Evropy a církve, minimálně v tom směru, že
ukázal cestu o sto let později nastoupivší reformaci. Zároveň ale Husovo
učení a jeho skon přinesly věroučné, vpravdě vnitřní rozdvojení českého
národa, jež lze sledovat dodnes. V minulém roce se tak mohla zformulovat zásadní otázka, nakolik ještě promlouvá Jan Hus k dnešku. I když
se filmaři, žurnalisté i historikové snažili, seč mohli, ukázala se (smutná?)
pravda, že Hus naši dnešní populaci v podstatě neoslovuje a většina pokusů
o jeho přiblížení a zpřítomnění, tu více tu méně patetických, ztroskotala.
Jan Hus je zkrátka vzrušivou postavou pro historiky a teology, nikoli však
pro běžného současného člověka. To souvisí samozřejmě s dekonstrukcí
Husa myticko-ideologického, jenž se objevil v čase národního obrození,
v poněkud pozměněné podobě v období první republiky a značně deformovaný za komunistického režimu.
Již s předstihem před vlastním výročím vydal František Šmahel novou
Husovu biografii (přiznejme, že práce Novotného a Kybalova i Sedlákova
jsou pro dnešního čtenáře již jen obtížně „stravitelné“). Na sdělnost svého
podání pro širší než zcela odbornou čtenářskou obec pomýšlel František
Šmahel, který se husovské tematice přiblížil již poněkolikáté, jistě od samého počátku, protože se mu podařilo vytvořit dílo psané nesmírně živým
jazykem, které se může číst téměř tak dobře jako napínavý historický román
s detektivními zápletkami. V tom ale netkví hlavní pozitivum práce; autor
totiž přistoupil k psaní vyzbrojen nejen komplexní znalostí pramenů, ale
též hlubokým vhledem do problematiky teologické, bez níž by byl Hus jen
těžko uchopitelným a pochopitelným předmětem zkoumání. A jak sám říká
v úvodu, historik se má přece jen pokusit vystihnout, jaký Hus skutečně
byl, byť této maximy nemůže ve skutečnosti nikdy dosáhnout.
Po výstižném přiblížení možných okolností Husova narození na počátku sedmdesátých let 14. století, jeho dětství a základního studia, jež patrně
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absolvoval na prachatické farní škole, se obrací k univerzitním počátkům
budoucího mučedníka, přičemž úsporně, ale velmi přesvědčivě charakterizuje pražské prostředí, v němž se Hus pohyboval. Hluboký vhled do světa
třífakultního vysokého učení prochází celou knihou a ukazuje, že autor je
naprosto zasvěceným znalcem problematiky, že dokáže osvětlit záležitosti
univerzitní praxe i dobového myšlenkového kvasu, který se projevoval
nejen ve filozofickém sporu nominalismu a realismu, ale také v podobě
teologických představ vázáných na učení Angličana Johna Wyclifa. Otázky
transsubstanciace, tedy přepodstatnění chleba a vína v Kristovo tělo a jeho
krev, již vyznávala oficiální církev, kompromisní konsubstanciace či wyclifovské remanence, tedy pouhého symbolického charakteru chleba a vína,
měly sehrát v Husově životním osudu ještě zásadní roli. Teologická rovina
Šmahelovu práci neopouští. Teprve zde si čtenář uvědomí, že sám Hus byl
pouhým bakalářem teologie, že se nepropracoval (pro příliš dramaticky se
odvíjející sled událostí posledních let svého života) k doktorskému gradu,
byť by o něj nepochybně stál; získal jej totiž nejen jeho učitel Stanislav ze
Znojma, ale i starší přítel a pozdější oponent Štěpán z Pálče, oba mimochodem první šiřitelé názorů oxfordského mistra. Hus byl ovšem zároveň silně
věřícím člověkem, navíc mužem církve, pohybujícím se ve světě daných
a usazených symbolů a znaků, což nelze lépe dokumentovat než připomenutím jeho účasti na milostivém roce 1393, kdy podnikl všechny kroky
spočívající v návštěvě vybraných pražských chrámů a v podstoupení všech
svátostných úkonů nutných k získání mimořádných plnomocných odpustků.
To v souvislosti s pozdějšími názory pražského mistra na odpustkovou praxi
také připomene, že Hus často nekritizoval obsah, podstatu, nýbrž formu.
Šmahelův Hus se na stránkách knihy neustále pohybuje v živoucím
prostředí plném zvratů ve sféře politické i církevní. Hledání a vysvětlování
souvislostí mezi jevy obecnější povahy a chováním hlavního hrdiny patří
rovněž k silným stránkám autorova přístupu. U Dekretu kutnohorského
sice Husovy „zásluhy“ snižuje, nemůže však popřít, že se Hus z tohoto
Pyrrhova vítězství českých mistrů upřímně radoval. Zároveň ale přesvědčivě
ukazuje, že přerozdělení hlasů bylo s největší pravděpodobností českou
univerzitní stranou připravováno déle, jeho přijetí však nesouviselo ani
tolik s bezprostředním tlakem českých mistrů, nýbrž s velkou politikou.
V ní šlo o vypovězení poslušnosti papeži Řehořovi a o obeslání nového
koncilu, mimo jiné také univerzitní delegací, čemuž zástupci tří nečeských
univerzitních národů vzdorovali. Nevraživost Čechů vůči jinozemcům
měla samozřejmě několik rovin, včetně názorové (český viklefismus jinými
odmítaný), mocenské, ekonomické atd., byla však účelově rozdmychávána,
jak ukazuje příklad závěrečné řeči Jeronýma Pražského na Knínově kvodlibetu. Hledání „ryzího Čecha“ nezní dnešním uším, pokud nejsou silně
nacionalisticky naladěny, příliš pozitivně a v tomto „nemoderním“ rámci se
pohyboval i sám Hus. Secese univerzitánů tří národů pak měla pro praž-
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ské vysoké učení fatální následky, které se sice neprojevily hned (to snad
jen v rovině ekonomické), ale až v budoucnu a rozhodně by zakladatele
univerzity, o němž Hus několikrát pochvalně kázal, nepotěšily. V tomto
ohledu nedisponovali Hus ani lidé z jeho okruhu „strategickým“ myšlením,
naopak se pokoušeli prosadit partikulární, momentální cíle, bez ohledu
na to, co bude následkem v budoucím čase. Zvláštní kapitolu, opět ovšem
prostupující značnou částí knihy, tvoří vztah Husa a jeho přátel ke králi
Václavovi IV. Hus neváhal využívat kontaktů s králem, často prostřednictvím
jeho dvořanů, aby ovlivnil chod věcí. Čtenář může být překvapen tím, jak
královský dvůr sledoval dění na univerzitě a dokázal do něj, v některých
případech i nemístně, zasahovat. Po protiodpustkových bouřích a popravě
tří mládenců v létě 1412 se král rozhodl silovým zásahem donutit představitele univerzity, aby se zřekli 45 Wyclifových článků označených za bludné.
Hus se po jistém váhání rozhodl spolu s dalšími uvedené teze hájit a sám
se ujal článku, v němž se prohlašovalo, že ten, kdo žije v těžkém hříchu,
není pravým pánem ani řádným církevním hodnostářem. Článek Nullus
dominus měl pro středověkou společnost náboj vskutku třaskavý, protože
v důsledku šel proti jejímu řádu a za jistých okolností umožňoval revoltu
proti panovníkovi (ne že by podobné aspekty nebyly využívány církevními
představiteli proti světské moci již dříve). Podobně výklad, že duchovní
žijící ve smrtelném hříchu neplatně vysluhují svátostmi, musel automaticky
narazit, protože kdo dokázal zjistit a doložit, že ten či onen kněz či biskup
se momentálně nachází ve stavu smrtelného hříchu. Takové pojetí šlo nepochybně proti základům církevního života, a tím vlastně proti organizaci
společnosti jako takové, jak ostatně proti Husovi argumentovali z týnské
kazatelny Stanislav ze Znojma i Štěpán z Pálče. Když se Hus a jeho přátelé
postavili proti králi, rozpadla se dřívější koalice tvořená panovníkem, částí
jeho rady a českými konšely ze Starého Města. František Šmahel z toho
viní náladového krále, stejnou váhu však může mít názor, že to byla spíše
dogmatická neústupnost Husovy strany. Král totiž nebyl žádným „husitou“,
snažil se jako panovník sledovat své politické zájmy, ke kterým v daném
okamžiku patřil dobrý vztah k Janu XXIII., byť ten vypsal prodej odpustků
s nepochybně pofiderním cílem financovat z nich křížovou výpravu proti
neapolskému králi. Po polovině roku 1412 byla nálada v Praze neobyčejně
výbušná, pražští kanovníci napadli prohusovsky orientované královy dvořany, na Husa samého byla uvalena ztížená klatba (agravace) a ani v Římě
se jeho proces nevyvíjel pozitivním směrem. Pražští Němci se dokonce
pokusili napadnout a poškodit Husovu kazatelskou tribunu, tedy kapli sv.
Neviňátek, nazývanou Betlémem; byli však očekáváni a „uvítáni“ Husovými
přívrženci, takže z demoliční akce sešlo.
Dne 18. října 1412 následovalo Husovo odvolání ke Kristu, nejdříve
pronesené z betlémské kazatelny, pak publikované na veřejných místech
v písemné podobě. Svého soudce (kardinál Stefaneschi) i žalobce (Michal
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de Causis a pražští kapitulárové) prohlásil za nespravedlivé, uvedl nástrahy,
pro které se nedostavil ke kurii, a připomněl jiná podobná odvolání z historie i současnosti. Z hlediska kanonického práva byl ovšem takový krok
irelevantní, což by mu byl nepochybně vysvětlil jeho právník Jan z Jesenice.
U Husa však jde opět o jeden z činů, které předznamenávají jeho další, již
ani ne tříletý zápas. Před hrozbou interdiktu Hus opustil Prahu a ztratil se
z očí svých nepřátel. Na Tři krále 1413 ale znovu vstoupil na betlémskou
kazatelnu, oslovil davy a varoval před Antikristem a jeho přisluhovači, jimiž
mínil nepochybně nejvyšší církevní představitele angažované v jeho procesu.
Následně se Hus, pohybující se jinak na českém venkově, snažil zajistit
si uznání své pravověrnosti domácí církevní autoritou, tedy arcibiskupem,
jímž byl tehdy králův bývalý dvořan a úředník Konrád z Vechty. Je zajímavé, že v jeho prospěch svědčil třebas i pražský inkvizitor a titulární
biskup, dominikán Mikuláš. V Čechách by Husova pře měla nepochybně
naději, mistr se však připravoval na cestu ke koncilu. V Kostnici proti němu
soustavně pracoval Michal de Causis a Hus byl nakonec zatčen a uvržen
do těžkého žaláře. V písemné podobě pak odmítl většinu z 45 Wyclifových
článků; u zbylých byl opatrný a u nejspornějších hovořil spíše v kondi
cionálech. Nadále intelektuálně pracoval, avšak opět se dostával do soukolí
vysoké, vlastně té nejvyšší politiky. Nátlak vyvíjený v zájmu o odstoupení
Jana XXIII. (a samozřejmě i obou jeho konkurentů) vedl k tomu, že se
papež rozhodl z města uprchnout. Jeho pokus se však nezdařil, byl chycen
a uvězněn, současně se ale začala naplňovat hrozba reálného krachu celého koncilu. Husův případ se nyní ukázal být tmelem koncilního jednání.
Nicméně krále Zikmunda František Šmahel neukazuje ani se zjevným,
ani se skrývaným nepřátelstvím, především v případě veřejných slyšení
je Zikmund tím, kdo vyvrací pomluvy a snaží se působit ve prospěch
řádného procesu. Hus, který se na třetím slyšení 8. června zmužile hájil,
však ve sporných bodech začal ztrácet půdu pod nohama a navíc se krále
nemile dotkl v případě bodu Nullus dominus. Dařilo se mu odhalovat
manipulativní přístup obžaloby, což však negativně naladěné auditorium
nemohlo přesvědčit. Když byl Hus postaven před volbu vynuceného pokání, tj. vlastně poplivání svého učení, či smrti na hranici, přijal druhou
eventualitu. Svým způsobem se mu nelze divit; s touto možností počítal
již dříve, nyní jí však byl vystaven bezprostředně. Ještě při aktu odsvěcení
byl znovu vyzván k odvolání bludných článků a při témže aktu se znovu
odvolal před tvář samotného Boha. Podle Františka Šmahela vnímal svoji
smrt v eschatologické rovině jako střetnutí s Antikristem, ovšem s důvěrou
ve vlastní a Wyclifovu pravdu. Ještě na hranici mu byla nabídnuta poslední
možnost zachránit si život.
Hus se stal zcela jistě mučedníkem vlastního svědomí; kdyby nezemřel, popřel by celý svůj život a zklamal by své žáky, následovníky
a obdivovatele v Čechách. Ano, obdivovatele i obdivovatelky, které se
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sdružovaly v jakémsi klubu. Zde je ukryt počátek fenoménu husitství,
obdiv nikoli jen k učení, ale nepochybně ke konkrétní osobě, k lidské
bytosti, jež dokáže oslovovat davy, a tím ve výsledku hýbat dějinami.
Jenže v tom, jak František Šmahel ukazuje Husův život, lze zahlédnout
i momenty dost sporné. Předně: Hus byl mimořádně sebevědomý, což by
nebylo až tak zvláštní, on však byl přesvědčen o svém vyšším poslání. Toto
sebevědomí se projevovalo od jeho mladých let a spolu s ním šel i břitký
jazyk. Když odmítl zákaz arcibiskupa Zbyňka kázat, dokázal zfanatizovat
dav, byť ono souhlasné „Chceme a přidržíme se“ tak na první pohled nevypadá. Hus si uvědomoval sílu kazatelny (dnes by se řeklo vliv médií)
a využíval ji k prezentaci svého přesvědčení. Muselo jít o úchvatného
a zcela charismatického řečníka, jeho hlas měl jistě barvu i sílu a celá jeho
osobnost na posluchače nepochybně vyzařovala mimořádné fluidum. A tak
se lze v intencích středověkého přístupu ptát, zda přece jen nepropadal
hříchu pýchy. I zde je zásluhou Františka Šmahela, že svého čtenáře uvádí
do možného myšlenkového světa středověkého duchovního srozumitelným
způsobem. Hus je Šmahelovým hrdinou, autorovy sympatie jsou na straně
pražského mistra, zároveň však nedokáže zamlčovat jisté stinné stránky jeho
životních kroků: rozněcování národnostní nenávisti, nedostatek pokory,
a to nejen před autoritami, některé diskutabilní filozofické přístupy, již
zmíněnou izolovanost rozhledu, který projevil spíše často později zostuzený
král Zikmund. Autor nic z toho nezastírá, protože je historikem čestným
a poctivým, zároveň však nic z toho neakcentuje, protože jeho sympatie
jsou na Husově straně. Až se nabízí otázka, zda Husova tak proklamovaná
víra v Boha nebyla ve skutečnosti vírou v sebe sama. Ale zde bychom se
mohli ocitnout na samé hranici argumentačně neobhajitelné spekulace,
a takovým se autor z principu brání. Ve Šmahelově textu někdy překvapivě
zazní i některý z jeho typických sarkasmů, jimž se v psaném textu zpravidla
vyhýbá, ústně jimi ovšem často povzbuzuje své okolí: „Raději se neptejme,
k čemu tyto výklady Bible byly, neboť často v nich šlo o učenecké rozumování
o nerozumném. Tak tomu je dodnes, a přesto to považujeme za nezadatelné právo
teologů bez rozdílu vyznání“ (s. 60).
U této knihy František Šmahel rozžal lucernu, kterou čtenáři osvítil
cestu, a nabídl mu fiktivní hůl, aby se o ni na pouti Husovým životem
opíral.
Libor Jan

František Šmahel – Ota Pavlíček (edd.): A Companion to Jan Hus
Leiden – Boston, Brill 2015, 448 s., ISBN 978-90-04-28272-8
Když v roce 2006 vyšla v Brillu publikace A Companion to John Wyclif,
bylo téměř jasné, že i Jan Hus potřebuje svého průvodce z téhož nakladatelství, jež podobné příručky vydává v rámci edice Brill’s Companions to
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the Christian Tradition. Editorsky velice namáhavého díla se ujal František
Šmahel s podporou Oty Pavlíčka („in cooperation with“), kteří připravili
soubor jedenácti textů představujících Jana Husa především zahraničnímu
publiku. V dnešní době je již i cizojazyčný knižní trh zasycen knihami
o Janu Husovi, ovšem prestižní průvodce by měl být první knihou, po které
může zvědavý historik sáhnout. Proto se zaměřme na výběr i rozřazení
autorů a jejich textů. Hned na úvod je třeba zmínit, že všichni historikové,
kteří se na tvorbě knihy podíleli, se Husovi, husitství a utrakvismu dlouhodobě věnují na nejvyšší úrovni. Reprezentativní charakter tohoto výběru
navíc podtrhuje i skutečnost, že nejde pouze o historiky české. Druhou
premisou takovéto práce je základ v obecně přijímaných poznatcích bádání
a představení případné interpretační diskuze v rámci české i zahraniční
historiografie.
Hned v úvodu vysvětluje František Šmahel proměny (až přemety,
dodal bych) ve vnímání a interpretaci Jana Husa v českých zemích. Vzorový
příklad interpretace a reinterpretace minulosti dobře uvádí celý svazek, jenž
se zaměřuje na současné vnímání Jana Husa a jeho tradice. Ota Pavlíček
pak v první kapitole podal velice zdařilý a ucelený přehled Husova života
a díla, který, myslím, splňuje dobře nároky na vytvoření jasného rámce pro
celou knihu. Vilém Herold v druhé kapitole představil již tradiční výčet
Husových předchůdců, o jehož relevanci se vyjadřoval jen autorem připomínaný Olivier Marin. Ani zde nebylo místo na příliš rozsáhlou diskuzi; autor
kromě tradiční trojice kazatelů připojil i podkapitolu o vlivu Johna Wyclifa
na pražské prostředí, jehož význam zřejmě nelze přeceňovat. I tím vysvětloval, na rozdíl od anglosaské literatury, výjimečné dochování Wyclifových
spisů v českých rukopisných sbírkách. V představované knize pak následuje skupina čtyř rozsáhlejších kapitol, které se věnují činnosti Jana Husa.
Pavel Soukup, Stephen E. Lahey, Pavlína Rychterová a František Šmahel se
v nich zabývají tématy, která dlouhodobě zpracovávají. Přestože Husova
kazatelská činnost byla velice rozsáhlá a dochování pramenů je výjimečné,
představil Pavel Soukup Husa jako kazatele velice přehledně a vyváženě.
Zaměřil se na různá stadia jeho kariéry a kázání analyzoval jak na základě
dochovaných sbírek, tak na konkrétním příkladu. Nechybí pak ani stručný
rozbor vlivu Husa-kazatele. Stephen E. Lahey se soustředil na poměrně
méně studovanou část Husova díla, a to jeho komentář k Sentencím Petra
Lombardského, který ho vzhledem k typologické standardnosti takového
komentáře může dobře charakterizovat po stránce teologické. Připomíná
zásadní vliv tradičního augustinianismu, a Husa tak řadí plně do tradice
středověkých teologů, pod jejichž vlivem – stejně jako John Wyclif, a proto
existují shody často označované jako vliv Wyclifův na Husa – sepsal ne
příliš inovativní, přesto samostatný a sebejistý komentář. Na interpretaci
a souvislosti česky psaných teologických spisů a kázání se zaměřila Pavlína
Rychterová. Autorka postupuje v tradici bádání o českých spisech a věnu-
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je se hodnotě českého jazyka pro Husa i pro reformu laické společnosti
a jeho významu pro pozdější ideu vyvolenosti českého národa. Na tuto
kapitolu navazuje František Šmahel studií o třech elementech Husova
učení ve vztahu k českému národu, ke světské moci a možnosti odepření
poslušnosti a k ideálu harmonického uspořádání společnosti. Všechny tyto
čtyři studie jsou velice detailně zpracovány a přinášejí nejenom tradiční
pohledy a přehled základní historiografie, ale usilují i o nové interpretace,
nové představení zmiňovaných problémů a nastínění dalších možností
bádání; to především u kapitoly Františka Šmahela. Všechna témata navíc
lze považovat za zásadní pro chápání Husova díla.
Pro husovskou tradici je samozřejmě klíčovým momentem jeho proces
a upálení v Kostnici. Sebastián Provvidente se pustil do nelehkého úkolu
zpracovat toto téma pro recenzovanou knihu. Detailní studii Jiřího Kejře
je obtížné doplňovat; Provvidente ovšem klade důraz na institucionální
okolnosti procesu spíše než na otázku, zda proces proběhl správně podle
tehdejšího procesního práva, a rozlišuje i v rámci kostnického koncilu proces
pod autoritou papeže a pod autoritou koncilu. Kromě toho se koncentruje
i na rozdílnou evidenční logiku teologie a práva při závěrečné fázi procesu. Následující část knihy se pak věnuje především tradici a pozdějším
interpretacím. Kapitoly Davida Holetona a Hany Vlhové-Wörner, Mileny
Bartlové a Zdeňka V. Davida se soustřeďují především na přijímání obrazu
a učení Jana Husa v pozdější době. David Holeton a Hana Vlhová-Wörner
se zaměřují na Husův vztah k liturgii a hudbě, jež představují podstatné
složky formující úctu k Janu Husovi jak v utrakvistické církvi, tak v dalších
jiných církvích klonících se k jeho odkazu až do moderní doby. Milena
Bartlová se zaměřila na Husovu ikonografii od prvních vyobrazení až po 20.
století, včetně Vávrova a Štěpánkova Husa filmového. Zdeněk V. David pak
podal přehled interpretací Jana Husa od 15. století po osvícenské učence,
včetně různých reformovaných církvích v Evropě i v Americe. Tyto tři studie vhodně doplňují vše předešlé, tj. naznačují, jakými cestami se ubíralo
vnímání Jana Husa po jeho kostnickém konci. Závěrečné slovo má pak
znovu editor, František Šmahel, který se rozhodl věnovat se tématům, která
neodmyslitelně patří k Husovi, ale nebyla uceleně zpracována: jde o Husovu
literární činnost v jejích nejrůznějších podobách. V této kapitole předvedl
František Šmahel znovu možnosti bádání i aktuální poznatky a diskuze,
které nově interpretují autorství či význam některých děl. Přestože není
tato kapitola jasným závěrem, vhodně uzavírá celou knihu a zároveň otevírá
možnosti případným zájemcům o husovské studium.
František Šmahel ve svém úvodu nazval tuto knihu antologií. V případě průvodce by však nemělo jít o antologii, ale o promyšlený výběr témat,
která jsou pro účely takové knihy nově a přehledně zpracována. V tomto
směru bych tedy se Šmahelovým označením příliš nesouhlasil, neboť kniha skutečně poskytuje přehled a možnost zorientovat se v tématu, tedy
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v tématech spojených s působením Jana Husa. Chronologický přehled
života a díla dobře splňuje svůj účel poskytnutí souhrnu znalostí o Husovi;
tradičně významná témata se pak objeví v následujících kapitolách. Pokud
by hodnotitel hledal prostor pro zdokonalení knihy, musel by se notně
zamyslet a důkladně, až puntičkářsky posuzovat jednotlivé texty. Snad by
se našel prostor pro rozšíření diskuze o ikonografii Jana Husa; příslušná
kapitola působí poněkud střídmě, na nejzákladnější úrovni však představení
vývoje zobrazování pražského mistra přináší. Kapitolu by bylo možné rozšířit a lépe strukturovat: podobně jako u ostatních kapitol, které se věnují
pozdější tradici Jana Husa, by přehlednosti přispělo vyčlenění a detailnější
propracování moderního období. Snad bližší paralelu zobrazování by mohl
na rozdíl od sv. Bernardina Sienského poskytnout dominikánský kazatel
Girolamo Savonarola, jehož tělo také strávily plameny (i když až po smrti
oběšením, s. 328). Autor kapitoly o procesu s Janem Husem, na úvod velice inspirativní, v závěru sklouzl k prostému převyprávění záznamů Petra
z Mladoňovic a k pouhému zopakování tezí z úvodu textu. Pokud by chtěl
dokazovat svou tezi o významu změny autority stojící za tribunálem, který
Jana Husa soudil, pak by bylo vhodné soustředit se více na rozbor textů
koncilních otců i samotných dekretů koncilu. Je ovšem patrné, že autor
na tématu stále pracuje, jak ukazuje avizovaná kniha v přehledu přispěvatelů, a že zaplňoval prostor chronologického přehledu Husova života, který
mu ve svém shrnutí Husova života poskytl Ota Pavlíček.
U editorsky tak náročného díla se vždy nabízí možnost hledat prostor
pro zlepšení práce editorů a vydavatele celé knihy. Na této knize je patrná
obrovská práce, již editoři textu i jeho formální podobě věnovali. Nekonsistentní přístup je patrný jen v maličkostech, jako je psaní dat, překládání
některých jmen do angličtiny (většinou, pokud to jazyk umožňuje, jsou
jména překládána, ovšem v některých případech od toho autoři z nejasných
důvodů upouštějí; např. Jindřich Lefl of Lažany či nejednotnost jména
Vojtěch Raňkův of Ježov versus Adalbert Rankonis), překládání titulů česky
psaných studií v poznámkách, opakující se myšlenky či citáty (například
s. 238–239, 252–253) apod. Jak sám František Šmahel uznává v závěrečné
kapitole, témat by byla ještě dlouhá řada. Vzhledem k významu Jana Husa
pro moderní českou společnost by knize jistě prospělo, pokud by se jedna
kapitola věnovala novějším interpretacím Husa jak v historiografii, tak
obecně v kulturním prostředí společnosti. Navazovala by tak na kapitolu
o vnímání Husa do doby osvícenství, jejímž autorem je Zdeněk David.
U každé přehledové knihy je jistě snadné vyjmenovávat to, čím se ještě
měla zabývat. Pokud hodnotíme to, co bylo napsáno, pak je jasné, že kniha
poskytuje jasný a přehledný pohled do současného bádání o Janu Husovi,
nabízí dostatečné souvislosti, a přestože nehýří zcela novými a překvapivými
interpretacemi, je skutečně příručkou, již by měli používat nejen ti, kteří
se pro jazykovou bariéru nedostanou k česky psané literatuře. Dokonce,
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což se u takových knih ne vždy stává, láká svými studiemi k čtení Husa
samotného.
Antonín Kalous
Thomas A. F u d g e : The Memory and Motivation of Jan Hus, Medieval Priest and Martyr
Turnhout, Brepols Publishers 2013 (Europa Sacra, vol. XI), XIV + 292 s.,
ISBN 978-2-503-54442-7
Thomase A. Fudge, působícího v současnosti na universitě v severoaustralském městečku Armidale, není třeba české historické obci zevrubněji představovat. Již od počátku devadesátých let minulého století je
pravidelným účastníkem pražského mezinárodního bienále The Bohemian
Reformation and Religious Practice. Díky svému intenzivnímu zájmu o českou
historii i kulturu – badatelsky obzvláště o českou reformaci –, trvajícímu více
než tři dekády, se tento původem kanadský historik samozřejmě zúčastnil
řady dalších konferencí, symposií a přednášek na půdě několika českých
vědeckých institucí či jiných učených společností (například v Plzni nebo
v Táboře). Své dílčí výsledky publikoval i v několika našich odborných
časopisech.
V průběhu posledních tří desetiletí se Thomas A. Fudge na mezinárodním anglosaském historickém fóru etabloval jako znalec české reformace,
schopný pracovat nejen s českými, případně i latinskými prameny, ale také
jako badatel aktivně reagující na tradici české historiografie. Ve druhé
polovině devadesátých let 20. století uveřejnil syntetickou práci líčící „spanilou jízdu“ reformně-společenského vzmachu i sociálních bouří v pozdně
středověkých Čechách v prvních třech dekádách 15. století, ve které se
přihlásil k programové tezi předního českého protestantského historika
teologie Amedea Molnára o husitství jako první reformaci. Na počátku
nového milénia na sebe upozornil edicí anglických překladů více než
dvou set textů z polemických i propagandistických kampaní souvisejících
s pěti křížovými výpravami z období husitských válek. A zcela nedávno
vydal výběr analytických studií o dílčích aspektech husitství a osobnostech
české reformace.1
V období krátce před šestistým výročím Husovy mučednické smrti,
jež připadlo na rok 2015, přenesl Thomas A. Fudge svůj badatelský zájem
výhradně k osobnosti slavného českého reformátora. Nikdo z domácích či
zahraničních husitologů nevěnoval tak velkou pozornost osobnosti, dílu
a myšlení kostnického mučedníka, případně zasazení jeho činnosti do širší1
F u d g e , Thomas A.: The Magnificent Ride. The First Reformation in Hussite Bohemia.
Aldershot 1998 (srov. například poměrně kritickou recenzi od Howarda Kaminského
ve Speculum 75, 2000, s. 461–464); t ý ž : The Crusade against Heretics in Bohemia,
1418–1437. Sources and Documents for the Hussite Crusades. Aldershot 2002; t ý ž : Heresy
and Hussites in Late Medieval Europe. Aldershot 2014.
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ho dobového kontextu. V průběhu několika posledních let uveřejnil autor
klasobraní svého dlouholetého výzkumu v podobě tetralogického cyklu
knih, věnovaných mnohavrstevné osobnosti Jana Husa a jeho odkazu.2
Autorova ambice v předvečer výročí byla zcela jasná. Jako představitel
střední generace historiků – a jeden z několika aktivních husitologů v anglofonním prostoru – zcela legitimně využil výročního milníku a vyslyšel
volání mezinárodní komunity badatelů po aktuálním a komplexním pohledu
na osobnost největšího z betlémských kazatelů. Fudgovým záměrem bylo
kriticky se vyrovnat s dnes již klasickou anglosaskou historiografickou
produkcí, reprezentovanou zvláště pracemi Matthewa Spinky,3 a nahradit
ji. Předem můžeme říci, že druhý díl zmíněného cyklu, jehož název je
možné přeložit do češtiny nejvýstižněji asi jako Odkaz a pohnutky Jana
Husa, středověkého kněze a mučedníka, bohužel vytyčený ambiciózní plán
nenaplnil. I když se v pohledu na Jana Husa Thomas A. Fudge s Matthewem
Spinkou poměrně radikálně rozešel, učinil tak značně kuriózním způsobem,
a to pomocí zvláštní „eintopfové“ metody, jež pouze zdánlivě zohledňuje
výsledky moderního bádání a aktuální stav odborné diskuse.
Na rozdíl od svého předchůdce formuluje původem kanadský historik zcela autoritativně a záměrně vyhroceně pouze zdánlivě výbušný
konglomerát tezí, jež bohužel zřetelněji nevysvětluje. V obecné rovině
(především v interpretaci myšlenkového i teologického dědictví českého
reformního intelektuála) se totiž přiklání k hlavnímu ideovému substrátu
nonkonformního belgického benediktýna Paula De Vooghta, ovšem na rozdíl od něho naprosto odmítá rehabilitaci Jana Husa ze strany katolické
církve. Kostnický mučedník byl podle Fudgovy interpretace středověkým
knězem oddaným katolické církvi, jenž svůj život plně zasvětil její obnově
i reformě, obzvláště pak nápravě vzdorovitých kněží a neřádných praktik
duchovenstva. Díky úsilí o co nejbližší připodobnění se Kristu a snaze
následovat boží zákon měl nemalé potíže s církevními autoritami, které
nesdílely jeho reformní zápal, a tím si vysloužil obvinění z hereze. Nebyl
žádným teologickým inovátorem, i když napsal řadu důležitých spisů. I přes
nepochybně ctnostné chování, jednání a úmysly byl politicky naivní, protože
silně podcenil moc i negativní emoce svých nepřátel. Vlivem řady protivníků
z katolického tábora, obzvláště zásluhou takřka ďábelského charakteru
i diskreditačně-agitační kampaně Michala z Německého Brodu, zemřel
2
F u d g e , Thomas A.: Jan Hus. Religious Reform and Social Revolution in Bohemia.
London – New York 2010 (česká recenze Pavla Soukupa ve Studia mediaevalia Bohemica
3, 2011, s. 139–143); t ý ž : The Memory and Motivation of Jan Hus, Medieval Priest and
Martyr. Turnhout 2013; t ý ž : The Trial of Jan Hus. Medieval Heresy and Criminal Procedure.
New York 2013; t ý ž : Jan Hus between Time and Eternity. Reconsidering a Medieval Heretic.
Lanham 2015. V roce 2016 má být publikována ještě kniha o Jeronýmovi Pražském pod
titulem Jerome of Prague and the Foundations of the Hussite Movement.
3
S p i n k a , Matthew: John Hus’ Concept of the Church. Princeton 1966; t ý ž : John
Hus. A Biography. Princeton 1968.
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jako odsouzený kacíř na hranici. Po mučednické smrti se stal mocným
symbolem, ikonou i inspirací hnutí, jemuž dal jméno, a centrální figurou
uctívanou v mnoha památkách kolektivní paměti. Přesto není možné Jana
Husa považovat za prvního husitu, proto-protestanta či předchůdce Martina
Luthera (s. IX–X).
Těmito zcela ad hoc formulovanými závěry chce autor záměrně
šokovat (anglosaskou) odbornou veřejnost a rozvířit jinak poměrně
stojaté vody moderního husitologického narativu; především však pouze
upozornit na sebe samotného. To se mu daří, nicméně pozornost na sebe
strhává zvláště v negativním smyslu. V monografii se snaží prezentovat jako
znalec české historiografické produkce, kterou průběžně cituje (většinou
však pouze starší práce).4 Ovšem ten, kdo má alespoň základní znalosti
o dějinách moderního husitologického bádání, rychle prohlédne autorovu
omezenou a mnohdy značně pochybnou heuristiku i interpretaci. Pochopení
některých Fudgových závěrů navíc znesnadňuje velmi roztěkaný a zamlžený
esejistický styl, jenž slouží spíše jako kamufláž zřetelných nedostatků či
neznalostí. Je prosycen velmi bizarními, neadekvátně použitými a zcela
uměle vytvořenými metaforami s řadou latinských slov či spojení uměle
vytržených z kontextu interpretovaných textů nebo sekundární literatury,
jež jsou bez zjevné souvislosti včleněny do textu vlastního výkladu.5
Thomas A. Fudge nejprve na poměrně rozsáhlém prostoru čtyř kapitol
zkoumá důvody jednání českého reformního intelektuála (s. 1–80). Při
hledání odpovědi na otázku, o co se Jan Hus ve své reformní misii snažil,
došel autor k všeobecně přijímanému zjištění, že Jan Hus věrně následoval
boží zákon a během reformní činnosti napodoboval svým jednáním Ježíše
Krista (s. 27, 50). Fudge nedokázal anglosaskému publiku podat sevřený
výklad Husových životních osudů počínaje jeho studiem a působením
na pražské universitě. Například zcela rezignoval na líčení kontroverzí
o Wyclifa i tuhých bojů mezi realisty a nominalisty, případně období teologického zrání betlémského kazatele před rokem 1410. Výklad biografické
partie vyznívá naprosto vágně a nejasně, protože většinu důležitých milníků
4
Thomas A. Fudge nejvýrazněji navázal na práce Jiřího Kejře, k jehož husitologickému
dílu se explicitně hlásí, a skrytě, bez relevantních odkazů, též na nepřehlédnutelné a neopominutelné dílo současného nejvýznamnějšího doyena husitologie Františka Šmahela, případně
naší přední znalkyně teologie české reformace Jany Nechutové. Zcela překvapivě ponechal
stranou současné práce, například od Petra Čorneje, Lenky Bobkové, Mileny Bartlové a dalších
badatelů ze střední či mladší generace husitologů.
5
Pro názornost uvádíme patrně nejbizarnější příklad s enigmatickou větou pokoušející
se shrnout teorii poslušnosti a etické aspekty myšlení betlémského kazatele: „Hus practised the
medieval facere quod in se est doctrine, and was convinced of the relation between theology and
ethics as expressed in the concept of fides caritate formata“ (s. 64). Thomas A. Fudge uvedeným
závěrem naprosto dezinterpretuje Husovu teorii poslušnosti. Jednak bez odkazů na relevantní
odbornou literaturu generalizuje význam konceptu „facere quod in se est“ pro středověké
myšlení, jednak a priori a zcela chybně bez uvedení pramenů předpokládá, že tento koncept
zastává i betlémský kazatel.
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autor zcela zamlčel (položil důraz pouze na Husovu kazatelskou činnost
v Betlémě). Absence jasné biografické opory ve výkladu mate nejenom
čtenáře – dodejme anglosaského – neznalého životních osudů českého
reformního intelektuála, nýbrž i samotného autora. Ten je totiž nucen se
v následujících kapitolách k některým událostem či etapám vývoje betlémského kazatele znovu vracet, čímž své dřívější závěry zcela nevědomě
neguje a zpětně vysvětluje význam některých událostí, aby legitimizoval
logiku svého pozdějšího výkladu.
Autor dále v jakési odbočce od hlavní linie vyprávění na ploše dvou
kapitol načrtává anatomii podstaty Husovy opozice. Pozornost věnuje
protireformní agitaci jednoho anonymního polemika a největšího i nejslavnějšího ze zlopověstných Husových odpůrců, Michala z Německého
Brodu (s. 81–133). Zdá se, že Fudgovi více vyhovuje zpracování jasně
analyticky vymezených mikrostudií, ovšem jejich zařazení do monografie
je z koncepčního hlediska nešťastné a na pozadí hlavní linie vyprávění
působí značně cizorodě.
Dvě kapitoly věnuje Thomas A. Fudge literárním památkám připomínajícím odkaz betlémského kazatele (s. 135–209). V nich ohromuje
anglosaského čtenáře mnoha převzatými citáty z písemností různorodého
charakteru bez jasného a zřetelného principu výběru, ale přitom neodpovídá
na zcela banální otázky: Proč existuje takové množství památek připomínajících mučednictví Jana Husa? Jaké byly důvody pro uctívání českého
reformátora v kolektivní paměti a tradici?
Bohužel velmi nejednoznačně vyznívá poslední kapitola monografie.
Jde o jakousi metahistorickou okliku snažící se postihnout nejvýznamnější
duchovní spojnice mezi stěžejními osobnostmi české reformace v 15. století
(s. 211–245). Autor však zřetelněji neobjasnil, do jaké míry se teologové
české reformace shodují v názorech na poslední věci člověka, zpověď
a pokání. Fudge na řadě míst pouze nekriticky přebral názory ze starší
historiografické produkce, které pouze hrubě načrtl a chaoticky prezentoval. Pro studii vytyčeného charakteru by bylo třeba detailněji zmapovat
dílčí teologické traktáty s vybranými myšlenkovými figurami, srovnat je
s intelektuálním kvasem na pražské universitě v období poslední třetiny
14. století a prvních tří dekád 15. století a odstínit je od názorů dobových
vlivných teologů (Jeana Gersona, Pierra d’Aillyho, Mikuláše Kusánského
a dalších).
Při zběžném pohledu do bibliografie nelze přehlédnout úctyhodný,
více než třístránkový seznam rukopisů a kodexů, které Thomas A. Fudge
použil při práci na druhém díle svého tetralogického cyklu. Tento soupis
však bohužel odkrývá patrně největší slabinu autorovy heuristické i interpretační práce. Nikde není přesvědčivě vysvětleno, proč se na řadě míst
odkazuje na rukopisy dochovaných děl a zároveň duplicitně na edice,
pocházející z 19. nebo z počátku 20. století, z nichž autor jednoznačně

208

H

U

S

S

I

A

N

A

vychází v hlavním textu svého výkladu.6 U některých textů Fudge odkazuje
výhradně k rukopisům či inkunábulím (v několika případech je i autorsky
špatně určuje), i když jsou k dispozici starší nebo moderní kritické edice.
V seznamu literatury Thomas A. Fudge uvádí oba nepostradatelné soupisy,
ať již seznam Husových kanonických literárních děl od tandemu František
Michálek Bartoš a Pavel Spunar, či Spunarovo repertorium intelektuálů prošlých pražskou universitou nebo spjatých s českou reformací (s. 269, 277),
jež podchycují dochovaný i edičně zpřístupněný materiál, čili relevantní
informace si mohl velmi snadno ověřit. Asi nejvíce do očí bijící je autorův
styl „práce“ s prameny. Pro ilustraci stačí uvést jeden nejfrapantnější případ. V kapitole o památce na Jana Husa cituje původem kanadský historik
z anonymního pamfletu Missa Wiklefistarum (s. 167–168). V poznámce
pod čarou uvádí, že vychází ze znění zachyceného ve vídeňském kodexu
(s. 167, pozn. 105: „Wien, ÖNB, 4941, fols. 262r–263v“). Ve své první práci
se přitom odvolává na identickou pasáž, ovšem vedle odkazu na rukopis
v ní figuruje i přímý Fudgův zdroj, kniha Paula Lehmanna.7 Východiskem
obou, avšak pouze u Lehmanna přiznaným, je pak slavná kniha Johanna
Losertha o Husovi a Wyclifovi, kde v příloze nacházíme základní přepis
zmíněného vídeňského rukopisu.8 V některých případech zůstávají autorovy
zdroje zcela utajeny, i když z nich zcela nepochybně vyšel.9 Výše zmíněné pochybné i zavádějící vývody, uvedené dezinterpretace či naznačený
způsob „práce“ s prameny (rukopisného i edičního charakteru) značně
devalvují a zpochybňují kvality druhé monografie Fudgova tetralogického
cyklu knih o Janu Husovi.
Co říci na závěr? Thomas A. Fudge na sebe strhl pozornost všech účastníků sedmého mezinárodního husitologického symposia v Táboře roku
2015 svým vystoupením s veřejně nepublikovatelnou vulgární poznámkou na adresu Františka Michálka Bartoše i české historické obce. Vybídl
všechny zúčastněné ke kritické četbě plodů svého bádání. Bohužel musíme
konstatovat, že konkrétně v případě recenzované práce jde o plody zcela
nezralé a pochybné, které velmi často nesplňují základní standardy vědecké
práce. Autor pouze velmi ledabyle shrnul základní tendence v současné
diskusi, zcela selektivně přehlédl výsledky historiografické produkce a sám
k nim bohužel nic nového nepřidal. Bez předem ujasněné koncepce spojil
takřka studentské výpisky z několika děl betlémského kazatele a v žádném
6
F u d g e , T. A.: The Memory and Motivation of Jan Hus, s. 10, 34–35, 53, 103, 116,
141, 147, 149, 154, 156, 158, 160, 169–171, 173–174, 176, 180–181, 187, 189–190, 218–219,
228.
7
F u d g e , T. A.: The Magnificent Ride, s. 194, s odkazem na L e h m a n n , Paul:
Die Parodie im Mittelalter. Mit 24 ausgewählten parodistischen Texten. Stuttgart 1963, s. 217–223.
8
L o s e r t h , Johann: Hus und Wiclif. Zur Genesis der hussitischen Lehre. Prag – Leipzig
1884, s. 299–303.
9
K r a u s , Arnošt: Husitství v literatuře prvních dvou století svých. Praha 1917.
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případě nedostál plánu, který si vytyčil. V jednom jediném aspektu jej
ovšem dokonale naplnil – v marketingové sebeprezentaci.
Martin Dekarli
Thomas A. F u d g e : The Trial of Jan Hus. Medieval Heresy and
Criminal Procedure
Oxford, Oxford University Press 2013, XXVI + 392 s., ISBN 978-0-19-998808-2
Asi žádný čtenář obeznámený s danou problematikou nemůže brát
do ruky knihu Thomase A. Fudge o Husově procesu, aniž by se v duchu
neptal, v čem se bude lišit a co nového přinese oproti knize na totéž téma,
kterou o třináct let dříve vydal Jiří Kejř.1 Kejřova práce bezesporu patří
k publikacím, které za poslední dvě desetiletí nejvíce posunuly poznání
Husovy osobnosti a jeho osudu. Jaká nová zjištění či interpretace vedly
kanadského historika působícího nyní v Austrálii k tomu, že věnoval tomuto specializovanému problému v relativně krátké době další monografii? Při čtení se rychle ukáže, že pohnutkou mu nebyl zásadní nesouhlas
s Kejřovými výsledky či pojetím. S jeho prací nikde výslovně nepolemizuje
ani nepředkládá odlišná řešení. Naopak se dá říci, že se vymezuje vůči
celému zbytku husovského bádání kromě Kejře. Hned v úvodu první
kapitoly Thomas A. Fudge prohlašuje: „Přetrvává pevné přesvědčení, že Jan
Hus byl nespravedlivě obviněn, nelegálně souzen a potom zavražděn […]“
(s. 3). Domnívám se, že díky Kejřově knize to již minimálně 15 let není
pravda. Tenorem zmíněné kapitoly, nazvané „Jan Hus v dějinách, kacířství
a na soudě“, je přesvědčení, že historikové nezakládají své soudy o Husově
procesu na kanonickoprávní analýze, nýbrž na skutečnostech politické či
teologické povahy, v horším případě na osobním světonázoru. Jedním
z velkých nedorozumění podle Fudge také je, že Husův proces začal teprve v Kostnici; „mnozí učenci“ (aniž se dozvídáme kdo) nedocenili, že šlo
o pokračování pět let trvajícího řízení (s. 26).
Pokud jde o hodnocení procesu, Fudge rozlišuje dvě „myšlenkové
školy“: první zastává názor, že kanonické právo bylo dostatečným podkladem k Husovu legálnímu odsouzení; druhá tvrdí, že soudní řízení bylo
neplatné (s. 15–16). Udiví přitom, že Jiřího Kejře cituje v rámci druhého
proudu, a to proto, že upozornil na řadu dílčích neregulérností procesu.
Přitom Kejřův hlavní závěr zní, že proces byl v souladu s platným právem,
jak ostatně sám Fudge zmiňuje pod čarou o několik stránek dál (s. 20,
pozn. 77). Nepřesné reprodukování názorů a formulací citovaných autorů by se dalo vytknout i na dalších místech.2 Teprve v závěru kapitoly
1
K e j ř , Jiří: Husův proces. Praha 2000.
2
Husova činnost byla popsána jako neupřímná, nevybíravá, oportunistická a demagogická, píše Thomas A. Fudge s odvoláním na Howarda Kaminského (s. 7). Ten ve skutečnosti
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Fudge uvádí, že právní rozbor, po němž v předchozím textu opakovaně
volal, ve skutečnosti existuje: přinášejí ho práce Jiřího Kejře a Sebastiána
Provvidenteho (s. 27–28). Mezitím však už Fudge vytvořil imaginárního
nepřítele, „mnohé“ historiky, jejichž pojetí Husova procesu je kvůli nedostatečné práci s právními prameny fatálně poznamenáno anachronismy.
Přehled bádání, proložený zbytečnou rétorickou exhibicí v podobě kaleidoskopu detailů z Mladoňovicova líčení kostnických výslechů (s. 11–13),
tak působí rozpačitým dojmem.
Následují dvě kapitoly, které mají poskytnout kontext pro vlastní
právní rozbor Husova případu. První z nich shrnuje „vymýšlení středověké
hereze“. Jde o výpisky z dějin kacířství, které usilují popsat v devíti oddílech aspekty středověkého chápání hereze a její nebezpečnosti. Jako
většina knihy, působí i tato část málo uspořádaně, text je upovídaný
a často repetitivní. Za užitečnější lze označit kapitolu o procesním právu
a o praxi u soudů s kacíři. Ta seznamenává velké množství kanonickoprávních zásad, k nimž se čtenář může při dalším čtení vracet. Nakonec však
z textu žádná přehledná právní metodika nevyplývá. Kapitola nechtěně
ukazuje, co věděl už Gratianus – že cílem středověké právní vědy i praxe
bylo hledání souladu v rozporuplných kánonech. Nakonec šlo jako vždy
o to, jaký právní názor se prosadí. Příkladem bezvýchodného zvažování je
otázka apelace a exkomunikace, kterou Fudge řeší v souvislosti s klatbou
vynesenou Oddonem Colonnou (s. 139), přičemž nakonec konstatuje, že
téma zůstává sporné (s. 210).
Kapitoly čtvrtá až sedmá se už věnují konkrétně Husovu procesu.
Autor popisuje nejdříve průběh právní bitvy od prvních obžalob až
do Husova odchodu do Kostnice. Drží se chronologické osy, přičemž
na některých místech podrobněji zabíhá do dramatického dění, které nemá
bezprostřední právní relevanci. Na tento přehled navazují dvě kapitoly zabývající se vybranými problémy: Husovým odvoláním ke Kristu a pramenem
známým jako Ordo procedendi. Také jim věnoval Jiří Kejř speciální pozornost.3 Pozoruhodný je rozdílný způsob citování ve zmíněných oddílech.
Ve čtvrté kapitole Fudge Jiřího Kejře téměř vůbec necituje. V páté a šesté
kapitole se na něj naopak hojně odvolává nejen v poznámkách, ale i v textu.
O odvolání ke Kristu píše, že existuje jen málo pečlivých analýz tohoto
kroku, a pokud jsou, pak v rámci české historiografie (s. 190); na jednom
napsal, že má-li vzniknout portrét skutečně historického Husa, měla by se otevřeně připustit
tato možnost. Viz K a m i n s k y , Howard: A History of the Hussite Revolution. Berkeley – Los
Angeles 1967, s. 36. Podobně Fudge cituje Marcelu K. Perettovou v souvislosti s nekritickým
užíváním slova vražda pro Husovu popravu. Na daném místě ale autorka referuje dobové pojetí,
nepodává vlastní hodnocení: P e r e t t , Marcela K.: Vernacular Songs as Oral Pamphlets:
The Hussites and Their Propaganda Campaign. Viator 42, 2011, s. 371–392, zde s. 374.
3
K e j ř , Jiří: Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu. Ústí nad Labem 1999;
t ý ž : K pramenům Husova procesu: tzv. Ordo procedendi. In: týž: Z počátků české reformace.
Brno 2006, s. 132–145.
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místě dokonce přiznává, že ke Kejřově analýze není co dodat (s. 202).
Také v případě interpretace Ordo procedendi, které považuje za „politický
dokument“, souhlasí s Kejřem (s. 230); co přidává nadto, jsou jen otázky
bez jasných závěrů (s. 236). Podobně je tomu ovšem i v kapitole čtvrté,
byť to z jejího poznámkového aparátu nevysvítá. V žádném z uzlových
bodů Husova procesu Thomas A. Fudge nepřináší řešení, které bychom
neznali už od Jiřího Kejře. V případě několika málo otázek, u nichž přišlo
právněhistorické bádání po roce 2000 s novou interpretací, Fudge tuto
novou literaturu nereflektuje. Týká se to momentu, kdy Alexandr V. delegoval případ Viklefových knih arcibiskupu Zbyňkovi, ačkoliv Zbyněk
sám byl ve věci předvolán jako strana. Jiří Kejř to považoval za procesní
pochybení; Aleš Pořízka naopak dovodil, že papež delegací zahájil nový
proces v jiné věci.4 Fudge zde setrvává u Kejřova hodnocení (s. 128), aniž
by se s alternativním řešením vyrovnal.
Sedmá kapitola se věnuje kostnickému procesu. I zde autor sleduje
chronologicky běh událostí v širším rámci dějin koncilu. Hlavní tezí je
legitimita kostnického přelíčení, které bylo pokračováním procesu vedeného u kurie. Pochybné bylo podle Thomase A. Fudge počínání některých
svědků – velmi kritický je zejména vůči Michalovi z Německého Brodu –,
nikoliv však soudců. Nerozumím ovšem hodnocení veřejných slyšení: podle
autora „poskytují bohaté důkazy, že se Husův proces významně neodchyloval
od pozdněstředověkých kacířských procesů“, ovšem na téže straně píše, že byla
„neplatná, uchylovala se od právních zásad a neměla procedurální precedens“
(s. 270). Záhadou zůstává i hodnocení Husova procesu jako „bodu obratu
v církevních dějinách středověké církve“ (s. 295), u něhož chybí bližší vysvětlení.
Podobná tvrzení knihu neoživují, spíše zatěžují. Podobně je tomu
s aktualizacemi a přirovnáními k reáliím ze současnosti („Hereze byla AIDS
středověku“, s. 61). Kniha The Trial of Jan Hus není snadným čtením. Místy
je obtížné sledovat autorovu argumentaci, a to kvůli náhlým přechodům
od jednoho tématu k jinému bez snahy výklad stylisticky propojit. Někdy
je to snad způsobeno absencí vnitřního členění: některé odstavce se táhnou
i přes několik stran; jindy je takový postup přímo zavádějící.5 Z formálního
hlediska je pochybený také způsob citování pramenů. Na vícero místech
se Thomas A. Fudge odvolává přímo na rukopisy. Není zřejmé, proč tak
činí, jelikož jde o prameny přístupné v tištěných edicích. Husovo stručné
shrnutí jeho kauzy (Korespondence, č. 43) cituje na jednom místě z rukopisu, na dalším z rukopisu i z edice a na dvou jiných místech pouze z edice
4
P o ř í z k a , Aleš: Listy na obranu Husovu ze 12. září až 2. října 1410. Konec druhé
legendy? Český časopis historický 99, 2001, s. 701–724, zde s. 720. Fudge tuto studii cituje
na jiném místě (s. 218, pozn. 13).
5
Na s. 169 se autor rétoricky ptá, proč král jmenoval komisi Husovi nakloněnou, a dodává: „Odpověď musí být politická.“ Namísto této politické odpovědi však následuje sdělení, že
Štěpán z Pálče napsal traktát Antihus, což (navzdory očekávání) s královskou komisí vůbec
nesouvisí.
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(s. 119, 128, 163 a 216). V některých případech jde zřetelně o citace z druhé
ruky. Kázání ze souboru Postilla adumbrata Thomas A. Fudge cituje současně z rukopisu a z neaktuálního vydání v příloze Flajšhansových Betlémských
kázání, ačkoliv je k dispozici moderní edice; je přitom více než zjevné, že
tuto prapodivnou citaci přejímá jako celek od Jiřího Kejře, na nějž sám
odkazuje.6 Takové zbytečné citace originálu přitom přirozeně vyvolávají
podezření. Jde buď o nedostatek na proseminární úrovni, nebo o snahu
vzbudit dojem, že kniha čerpá z nevydaných zdrojů (to však neplatí pro
žádný z použitých pramenů).
Z dalších formálních aspektů je podivné rovněž rozhodnutí vynechávat u některých středověkých jmen předložku „z“, respektive „of“. Vznikají
tak tvary jako „Jakoubek Stříbro“, „Prokop Plzeň“, ale i úplně matoucí „Petr
Všerubý“ (s. 298). Podobně zavádějící je zvolený anglický výraz pro rektora
pražské univerzity „chancellor“ (s. 129 i dále), neboť univerzitním kancléřem byl samozřejmě arcibiskup. Překládat název staročeské skladby Porok
Koruny české jako „the prophet of the Czech Crown“ (s. 52, pozn. 92) je pak
vyloženě chybné. Na několika místech se autor opírá o překonané teorie.
K Bartošově dataci Husova narození k roku 1371 poznamenává, že není
důvod nic namítat (s. 2, pozn. 3), ačkoli sám Bartoš ji později odvolal, neboť
spočívala na omylu.7 Také působení Jakoubka ze Stříbra ve funkci faráře
u sv. Vojtěcha (s. 145) je nedostatečně podloženým dohadem.8 K věcným
chybám patří tvrzení, že papež konfirmací zakládací listiny Betlémské kapli
udělil „všechna práva farního kostela“ (s. 119). Všichni inkvizitoři nebyli
vyňati z moci diecezána a podřízeni papeži (s. 99), existovala i inkvizice
biskupská. Jan Kbel neporušil právo, když obvinil Mikuláše Abrahama
z hereze, neboť tak učinil nikoliv kvůli tomu, že Abraham kázal bez povolení, ale kvůli jeho názoru, že kázat smějí i laici (s. 123). Zikmundův dračí
řád stěží fungoval jako „speciální jednotka“ pro boj s herezí (s. 105). Paweł
Włodkowic byl rektorem krakovské univerzity, ne děkanem teologické
fakulty (s. 273). Konečně by mě zajímalo, odkud pochází informace, že
Mařík Rvačka v roce 1412 „strašil v síních papežského dvora v Římě “ a spolupracoval tam s Michalem de Causis – jistě ne z citovaného pramene,
kterým je Stephaneschiho agravace (s. 165).
Práci uzavírá osmá kapitola, nazvaná „Hodnocení obžalob a trestních
obvinění“. Vrací se k problematice kacířství, která ve druhé kapitole knihu
6
Magistri Iohannis Hus Postilla adumbrata. [Ed. Bohumil Ryba]. Praha 1975 (= Magistri
Iohannis Hus Opera omnia XIII), s. 435; srov. K e j ř , J.: Husův proces, s. 92, pozn. 132.
Dodejme, že rukopis XXV,26 je součástí pražského kapitulního archivu, nikoliv kapitulní
knihovny, jak se tvrdí na s. 202, pozn. 52.
7
B a r t o š , František Michálek: O rok narození Husova. Listy filologické 38, 1965,
s. 115–120.
8
Zpochybnila je Z i l y n s k á , Blanka: Jakoubek ze Stříbra a dobová církevní správa.
In: Halama, Ota – Soukup, Pavel (edd.): Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení. Praha
2006, s. 9–48, zde s. 21–22.
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otevírala, a snaží se odpovědět na otázku, zda odsouzení Husa jako kacíře
bylo věcně správné. Vstupuje tím na samostatnou novou půdu, protože Jiří
Kejř se soustředil na procesněprávní aspekty, přičemž meritorní rozhodnutí,
které se koneckonců odvíjí od teologické expertízy, nehodnotil. Thomas
A. Fudge rekapituluje všechny obžaloby, s nimiž byl Hus během procesu
konfrontován, zachycuje jeho odpovědi a snaží se zhodnotit opodstatněnost
žalob. Jakkoliv se takový postup může zdát nasnadě, nikdo z badatelů jej
v tomto rozsahu a záběru dosud nepodnikl. Thomas A. Fudge člení žaloby
do šesti tematických kategorií, v dalším výkladu je ale postupně redukuje,
až mu zbývají dva klíčové okruhy: eklesiologie a tzv. contumatia, tedy neochota podřídit se věroučné autoritě. Dochází k závěru, že v obou z těchto
okruhů byl k dispozici dostatek důkazů, aby Hus mohl být právoplatně
odsouzen. Výklad je v této části přehledně strukturován, logicky se odvíjí
a také se lépe čte. Pokud by z celé knihy bývala vyšla tiskem pouze tato
kapitola, byla se mohla přiřadit ke standardním studiím o Husově herezi.
Osmá kapitola do určité míry napravuje dojem, který kniha dosud
činila. Nebylo ani třeba k ní připojovat závěr, který se znovu dotýká širšího
tematického rámce. S typicky nabubřelou dikcí Thomas A. Fudge tvrdí,
že jeho závěr o opodstatněnosti verdiktu nad Husem „vyvolá nepřátelství,
údiv a konsternaci. Způsobí rozruch a bude pranýřován jako podvod. Jiní budou
reptat a tiše nesouhlasit“ (s. 345). Nevím proč. Že byl Hus upálen na základně
dobové definice kacířství, není nijak omračující. To, že Husův proces byl
z právního hlediska v pořádku, víme již patnáct let. Srovnání s prací Jiřího
Kejře nevyznívá pro knihu The Trial of Jan Hus nijak pozitivně. Přes 350
odkazů na kanonické právo, kterými se Thomas A. Fudge chlubí (s. 346,
pozn. 14), nepomohlo. Oproti Kejřově rozboru jde do větší šířky, ale ne
do větší hloubky. Pokud se pouští do právněhistorických úvah a analýz
tam, kde je Kejř nemá, nedospívá k žádnému jasnému závěru. Byť se
o Kejřově díle zmiňuje vždy s úctou, necituje ho zdaleka všude, kde by
mohl. Podobně jako v historiografickém úvodu, i v následujících částech
knihy obratně formuluje, aby pro své vlastní dílo rétoricky uhájil inovativní
prostor. Husův proces byl legální, píše. „Pečlivé dílo Jiřího Kejře a tato kniha
to dokazují“ (s. 342). O svých dvou exkurzech v kapitolách páté a šesté
uvádí, že jejich témata, jakkoliv důležitá, se „překvapivě nestala předmětem
podrobného výzkumu, až donedávna“. Citace Kejřových modelových studií
přichází teprve na další stránce. V úvodu pak Fudge říká, že Kejřova práce je jedinou významnější právní analýzou, byla však napsána v češtině.
„Nic srovnatelného není v žádném velkém západním jazyce,“ píše doslova.
V poznámce přitom odkazuje na německý překlad Kejřovy knihy z roku
2005 a na připravovanou španělskou monografii Sebastiána Provvidenteho
(s. 28, pozn. 129). Není snad němčina „major Western language“? To není
jen řečnická otázka. Domnívám se totiž, že přínos knihy Thomase A. Fudge
nelze spatřovat ani v tom, že zprostředkoval výsledky bádání o Husově
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procesu anglicky hovořícímu publiku. Čtenář, který vezme do ruky téměř
čtyřsetstránkovou knihu plnou odkazů na Corpus iuris canonici, je se vší
pravděpodobností odborník, který by stejně dobře mohl sáhnout po svižně
napsané knize v německém jazyce.
Sám Thomas A. Fudge vidí přínos své monografie v tom, že hodnotí
Husův proces na základě tehdy platného práva. Takový přístup pokládá
za jediný správný, jinak hrozí anachronické vnášení subjektivních hledisek.
Fakt, že proces byl legální, podle něj neodporuje tomu, že podle moderních
demokratických měřítek byl nespravedlivý. Hus byl podle Fudge dobrý
člověk s morální integritou. Dodejme, že nespravedlivé procesy vedené
podle platných dobových norem známe i z jiných období. To vyvolává
otázku, zdali čistě právnické hledisko stačí pro „vysvětlení“ Husovy smrti,
o něž autor usiloval (s. XIX). Kanonické právo bylo v Husově procesu
nakonec jen mechanismem, který umožnil jeho likvidaci. Tento mechanismus však ovládaly politické, náboženské, společenské a jiné zřetele. Ty
je třeba vzít též v úvahu, pokud chceme Husův proces „vysvětlit“. Pokud
k nim budeme chtít zaujmout morálně hodnotící postoj, neuškodí to podle
mého názoru nezávisle provedené odborné analýze. Konstatování, že Hus
byl popraven v souladu se zákony, ještě neříká, proč se tak stalo. Proto je
dobře, že Thomas A. Fudge zařadil do své publikace kapitolu, která vedle
procesních záležitostí postavila i meritorní otázku Husova kacířství. Do ní,
byť představuje jen 13 % rozsahu, se také podle mě koncentruje badatelská
hodnota knihy. Přínos ostatních kapitol je po mém soudu pramalý.
Pavel Soukup
Pavel S o u k u p : Jan Hus
Stuttgart, Kohlhammer Verlag 2014 (Kohlhammer Urban-Taschenbücher, Bd.
737), 264 s., 9 obr., ISBN 978-3-17-021514-6
Pavel S o u k u p : Jan Hus. Život a smrt kazatele
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2015 (Česká historie, sv. 31), 228 s., 46
obr., ISBN 978-80-7422-374-7
Při příležitosti 600. výročí smrti českého církevního reformisty Jana
Husa, který byl 6. července 1415 na základě rozsudku všeobecného koncilu
v Kostnici upálen před branami města jako kacíř, se na knižních pultech
podle očekávání objevilo několik Husových biografií. Měřeno rozsahem
a vědeckým aparátem splňuje kritérium vědeckosti nejlépe životopis z pera
Thomase A. Fudge (anglicky, 2010), zatímco portréty v podání Thomase
Krzencka (německy, 2011), Františka Šmahela (česky, 2013) a Pavla Soukupa
se zaměřují v různé míře na širší publikum.1 Soukupova biografie byla nej1
K Fudgovi viz Časopis Matice moravské 132, 2013, s. 506–510; ke Krzenckovi
viz Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 68, 2012, s. 757–759 atd. K těmto
a ke starším Husovým biografiím viz rovněž H r u z a , Karel: Jan Hus. Annäherung an
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dříve vydána německy v rámci ediční řady Kohlhammer Urban-Taschenbuch,
jejíž svazky se povětšinou stávají standardními studijními a vědeckými
příručkami. O několik měsíců později vyšla licencovaná česká verze v renomovaném Nakladatelství Lidové noviny, přičemž tiráž výslovně uvádí, že
překlad vychází z německého originálu a že jeho autorem je Pavel Soukup.
Přesto lze mezi německým a českým vydáním rozpoznat několik rozdílů.
Česká verze obsahuje 16 kapitol, po nichž následují poznámky, bibliografie,
poznámka k českému vydání, německé resumé „Jan Hus. Leben und Tod
eines Predigers“, seznam vyobrazení a jmenný rejstřík. Dále je český text
obohacen a doplněn zvláštními pasážemi, kupříkladu v deváté kapitole.
Naopak německá verze obsahuje navíc stručnou úvodní poznámku a glosář
18 odborných pojmů, avšak chybí v ní jedna kapitola (viz níže). České vydání je navíc vybaveno seznamem obrazových příloh. Zásadní rozdíl mezi
oběma verzemi tkví ovšem ve kvalitě textu a knihy: zatímco český text byl
uspokojivě lektorován, opatřen dostatečným množstvím ilustrací, a celkový
vzhled české knihy tak působí přitažlivým dojmem, německá publikace svou
strohou úpravou zřetelně zaostává, a nejen to. Zejména první kapitoly jsou
natolik přeplněny překlepy, gramatickými a věcnými chybami, že se radost
z četby zcela vytrácí. Německá verze začíná dokonce faktickou chybou:
„Ve středu 28. listopadu 1415 měl mistr Jan Hus, který již více než tři dny pobýval v Kostnici, městě koncilu, ve svém příbytku návštěvu“ (s. 8). Samozřejmě
se zmíněná návštěva mohla konat pouze v roce 1414. Prostou skutečnost,
že text autora, jehož mateřským jazykem není němčina, neprošel jazykovou korekturou, je třeba hodnotit jako skutečně velké zanedbání ze strany
nakladatelství. K tomu lze přičíst také několik málo vyobrazení, které jsou
otištěny v takovém rozměru, že z nich čtenář nemá valný užitek.
Soukup nekonstruuje Husovu biografii jako chronologický a pozitivistický narativ, čímž se odlišuje od těch ostatních (zejména populárně-naučných). Do čela každé kapitoly jsou vsazeny „význačné události, které
slouží jako východisko pro následující líčení“ (s. 10). V první kapitole „Na úvod:
Obžalovaný v Kostnici“ je stručně vysvětlen Husův případ před kostnickým
koncilem a cíl biografie. Soukupovi jde o hledání a analýzu různých faktorů
a historických kontextů, jimiž lze osud Husa jako církevního reformisty
a kacíře osvětlit. Autor si klade mimo jiné následující otázky: „Proč tedy jeho
představy o nezbytných reformách vyústily do tak příkrého protikladu k reformismu většiny katolických teologů, takže jej tito teologové dokonce poslali na smrt
v plamenech?“, případně „Co církevní úřady a představitele světské moci tolik
popuzovalo, co shledávali otcové koncilu na Janu Husovi tak nebezpečným, že
jej zlikvidovali?“ (s. 6). Soukup chce, ostatně jako všichni moderní Husovi
životopisci, pochopit dotyčnou osobnost v souvislosti její vlastní doby
Konstrukte einer wirkmächtigen Vita. Ein Essay. OstDok-Themenportal Jan Hus, 2015, s. 1–10
[online]. Dostupné z: https://www.vifaost.de/fileadmin/sonstige_materialien/Themenportale/
Karel_Hruza.pdf [cit. 27. 7. 2015].
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a dodává: „Klíč k porozumění Husovi je třeba hledat v synchronním srovnání
s jinými osobnostmi církevního a univerzitního života raného 15. století“ (s. 8).
Pouze takto si lze podle Soukupa představit, „co bylo na Husovi jedinečné
a v čem se naopak nevymykal z pozdně středověkého průměru“ (s. 8). Důraz je
položen na analýzu „veřejné činnosti Jana Husa, ohlasu jeho kázání a z toho
vycházejícího utváření skupiny jeho stoupenců“ (s. 9), a autor tedy sleduje
problematiku prizmatem kulturněhistorickým.
Následující kapitola „Jan Hus v rukách historiků“, která byla sepsána
na přání nakladatele dodatečně pro české vydání, a proto chybí v německé verzi, obsahuje sice krátké, avšak kritické a precizní vypořádání
se s husovskou historiografií. V kapitole „Mistr Jan Hus – stručný životopis“ předložil Soukup základní informace pro své následné, převážně
chronologicky uspořádané výklady. V navazujících kapitolách, které jsou
věnovány vybraným tematickým částem, jako například „Hus jako kazatel.
Jmenování správcem Betlémské kaple, 1402“, „Pražský viklefismus a ‚učená
hereze‘. První odsouzení Viklefových článků, 1403“, „Jan Hus a reforma
církve. Synodální kázání, 1405 a 1407“, „Univerzitní kariéra mistra Husa.
Rektorská řeč ‚Posilněte svá srdce‘, 1409“ a „Generace Kutnohorského
dekretu. Pražská univerzita jako středoevropská křižovatka“, odhaluje
Soukup Husův pastorační, filozofický a teologický myšlenkový svět, stejně
jako genezi a proměny jeho postojů. Tím se autor pokouší učinit Husovo
jednání, které uchopuje například prostřednictvím „význačných událostí“,
srozumitelným. Hus je tak prezentován jako působivý kazatel, který se
vypracoval až k vlivnému postavení v rámci veřejného života, a jako přesvědčený a opravdový stoupenec Viklefových názorů. Husovo působení
na kazatelně a v roli univerzitního učitele přispělo v průběhu let k jeho
popularitě a k získání přívrženců jak mezi prostými laiky, tak i intelektuály, což se fatálně a naplno projevilo až po jeho smrti. V těchto kapitolách
lze najít nejdůležitější a vědecky nejpřínosnější pasáže knihy, mimo jiné
i proto, že autor disponuje velmi dobrou znalostí pramenů, zejména pak
tištěných i netištěných Husových kázání.
V kapitolách „Husitská mediální kampaň. Odvolání proti papežskému
zákazu kázání, 1410“, „Veřejné angažmá a politická podpora. Královská
konfiskace církevního majetku, 1411“, „Vůdce protestního hnutí. Pražské
odpustkové bouře, 1412“ a „Proces. Odvolání ke Kristu, 1412“ jsou představeny Husovy konflikty s církevní a světskou vrchností. Hus v nich vystupuje jako vůdčí osobnost pražského reformního hnutí, které se do určité
míry podařilo přetvořit učenou herezi do lidového hnutí. Cenou za to byly
stále obtížnější situace, do nichž se Hus dostával, což představuje aspekt,
kterému historikové dosud věnovali méně pozornosti. Proces u kurie, který
byl započat apelací roku 1410 a ukončen rozsudkem koncilu v červenci
1415, neanalyzuje Soukup opětovně z pohledu právněhistorického, nýbrž
recipuje výsledky studií především Jiřího Kejře. Rovněž v těchto kapitolách
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vyniká způsob, jakým autor vede „dialog“ s prameny. Z něho pak vyplývají
přesvědčivé závěry v kapitolách „Neviditelná církev a podmíněná poslušnost. Husova kniha O církvi, 1413“ a „Tvorba v národním jazyce a misie
na venkově. Česká postila, 1413“, z nichž je patrné, jak velkého rozsahu
dosáhla Husova hereze a jak výrazně se Hus vzdálil od ortodoxního katolického učení. Důsledky hereze osvětluje Soukup v kapitole „Kostnický
koncil: Odsouzení a poprava, 1414–1415“, čímž se oklikou dostává zpět
na začátek knihy. Jestliže Hus trval na svém názoru – rozumějme, hájil
takovou eklesiologii, jejíž základní myšlenky napadaly instituci katolické
církve a autoritu koncilu podřizovaly jeho interpretaci Kristova zákona
a Bible –, je třeba jeho usmrcení chápat v těchto historických souvislostech jako pochopitelný důsledek reakce koncilního soudu. Pro zarytého
obhájce Viklefových traktátů a pro stoupence církve předurčených nebylo
v tehdejší katolické církvi místo. V poslední kapitole „Epilog: Husitství
a reformace“ autor stručně srovnává dílo a žalobu Martina Luthera a Jana
Husa a dochází k názoru, který je široce zastoupen v českém bádání,
že počátky reformace je třeba hledat už v husitském reformním hnutí.
Nakonec autor výslovně poukazuje na to, že nehodlá tematizovat dlouhý
a mnohovrstevnatý „druhý“ Husův život.
Pavel Soukup předložil vědecky fundovanou, vhodně strukturovanou
a potěšitelně střízlivou biografii Jana Husa, která je založena na přesvědčivém výkladu dobových pramenů. Autor se také nepokouší popisovat Husův
osud pomocí emocí vyvolaných četbou pramenů a nehodlá postulovat
Husovu „velikost,“ jež pak působila v českém národě.2 Soukup pozoruje
Husa z dálky a udržuje si odstup. Celkově se jeho biografie blahodárně
odlišuje od nezáživné, chybami zaplevelené biografie z dílny Thomase
Krzencka a na druhé straně od Fudgova výkladu, který je prodchnut
patosem a anachronickou úctou k Husovi. Německá verze může být hodnocena jako nejlepší moderní Husova biografie v německém jazyce, česká
naopak konkuruje biografii z pera nestora dějin husitství Františka Šmahela. V českém vydání mohl Soukup dokonce Šmahelovu knihu recipovat,
i když není uvedena v seznamu literatury. Soukupova česká biografie je
tedy nejaktuálnější prezentací života Jana Husa. Rozhodnutí o přednostech
životopisu z pera Soukupa či Šmahela je v zásadě otázkou vkusu, v níž
klíčovou roli hraje jazyková rovina obou knih. A přestože je recenzentovi
bližší střízlivá, nacionálních resentimentů prostá Soukupova práce, obecně
lze české medievistice gratulovat, že v roce Husova jubilea dokázala připravit a širší odborné veřejnosti předložit dvě cenné a nápadité biografie,
jež sice nabízejí poněkud odlišné, přesto však vkusně zpracované Husovy
portréty.
Karel Hruza
2
Zde je nutno zmínit, že oblíbená, spíše románovým než historickým perem napsaná
monografie Evy Kantůrkové (Jan Hus. Praha 1991), která se stala předlohou scénáře pro
husovskou trilogii České televize, nese podtitul Příspěvek k národní identitě.
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Ctirad Václav P o s p í š i l : Husovská dilemata
Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2015, 320 s., ISBN 978-80-7195-816-1
V rámci teologie přispěl k loňským připomínkám postavy Jana z Husince i profesor Ctirad V. Pospíšil, a to publikací s názvem Husovská dilemata.
Užitý titul výstižně naznačuje výsledek autorovy osobní a rovněž osobité
reflexe životních osudů, působení, díla a historického odkazu českého
reformátora z počátku 15. století. Autor se tak snaží alespoň zčásti splatit
dluh katolické teologie vůči osobě mistra Jana Husa.
Forma, již zvolil k dosažení tohoto cíle, je pro svůj silně popularizační
charakter přístupná širokému okruhu čtenářů, včetně odborníků z oblasti
jiných vědeckých disciplín či publika teologie zcela neznalého. Kniha je o to
poutavější, že v ní její autor zdařile pracuje metodou propojování vědecké
teorie s životní praxí, kterou je ostatně charakterizováno celé jeho teologické
dílo. Rozdělena je do sedmi kapitol. Již první z nich (s. 25–37) představuje
novum na poli husovského bádání a poukazuje na první problematické
dilema, které je třeba při studiu Husova odkazu překonat. Autor se v ní
zamýšlí nad tématem ideálu, tak typickým pro reformní smýšlení nejen
mistra Jana Husa, v kontrastu s naším silně postidealistickým přístupem
a obecně nad poměrem a vztahem minulých dob k přítomnosti. Ve druhé
kapitole (s. 39–99) se Pospíšil snaží o jakési „rozplétání gordických uzlů“,
čímž má na mysli diachronní popis přijímání, zkreslování, případně odmítání Husova odkazu a husitství napříč našimi dějinami až po současnou
dobu. Na tento popis navazuje třetí, historiograficky laděnou kapitolou
(s. 101–143), ve které se čtenářům snaží přiblížit dobu, v níž mistr Jan
žil. Do popisu dějinného a církevního pozadí Husova příběhu vstupuje
autor poněkud více filosoficky zaměřenou čtvrtou kapitolou (s. 145–161),
vysvětlující dilema sporu mezi nominalismem a realismem v otázce univerzálií, s jeho dopady na teologii a praktický život. Velmi kladně je třeba
ohodnotit snahu o přiblížení aktuálnosti této otázky, na první pohled velmi
teoretické a od života odtržené. V rámci tohoto tématu seznamuje autor
čtenáře také s osobou Jana Viklefa a s rolí, kterou sehrál v českém reformním hnutí. Podrobnější analýze recepce Viklefových myšlenek u českých
univerzitních mistrů na poli filozofie a teologie je věnována pátá kapitola
(s. 163–177). Počtem stran je sice krátká, ale svým obsahem významná
a nezbytná pro další výklad. Pospíšil v ní ukazuje, nakolik ovlivnil Viklef
svými myšlenkami mistra Jana Husa a nakolik Hus Viklefovy myšlenky
nepřijal. Autorův přínos spočívá především v upozornění na skutečnost,
že ne každé hnutí církevní obrody, jímž Husovo působení zcela jistě bylo,
v sobě nutně obsahuje i nesoulad obroditelů s katolickým učením v oblasti
dogmatické teologie. Předposlední kapitola (s. 179–204) je opět spíše
historiografického charakteru a seznamuje čtenáře zběžně se základními
údaji Husova života. Hlavním předmětem závěrečné a nejobsáhlejší kapitoly
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(s. 205–290) je prezentace Husovy nauky o eucharistii, konkrétně otázky
její pravověrnosti v souvislosti jak s kostnickým procesem, tak s následným
utrakvistickým hnutím. Zejména pro teologicky vzdělané publikum je tato
kapitola velmi zajímavá, byť se v ní setká s mnoha informacemi, o kterých
autor již před lety pojednal jinde. Kromě zmíněného tématu v ní předkládá
vysvětlení vzniku a významu transsubstanciačního modelu vyjadřování
tajemství eucharistie a objasňuje, že není možné identifikovat daný model
se samotnou vírou v tajemství. Sám autor vedle termínu přepodstatnění
užívá označení reálná, respektive substanciální transfunkcionalizace, a to
na základě analogie historického těla Kristova nahlíženého coby znamení
přítomnosti vtěleného Slova. V této kapitole dále prezentuje problematiku spojenou s tajemstvím eucharistie, která byla na počátku 15. století
v zemích Koruny české aktuální. Ukazuje také, jak toto tajemství pojímali
někteří čeští učenci té doby, a hodnotí jejich pravověrnost. Na základě
Husova pojetí eucharistie doplňuje tuto kapitolu krátce i o analogii s jeho
pojímáním eklesiologie.
Ctiradu Václavu Pospíšilovi nelze upřít výbornou znalost sekundární
literatury, schopnost propojovat informace nejrůznějšího druhu, umění
vybírat z nich ty nejnosnější a nejdůležitější, a úspěšně tak vytvářet celistvé pojednání. Díky bohatému poznámkovému aparátu se čtenář rychle
dozví, co k danému tématu na kterém konkrétním místě nabízejí odborné
publikace, ale nikoliv přímo Husova díla. Je pochopitelné, že nejspíš právě
kvůli popularizačnímu rázu knihy nechtěl autor zatěžovat čtenáře citacemi
latinských a zpravidla nesnadno srozumitelných originálních textů nebo
jejich překladů, ale bohužel na ně zpravidla ani neodkázal. Kdo si však
přečte předkládanou monografii, jistě uzná, že se jejímu autorovi podařilo
předložit nová témata a upozornit na mnohdy zjednodušující vnímání
nejrůznějších otázek spjatých s „českou reformací“ a že užitek z četby není
pouze informativního charakteru.
Radomír Bužek
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Dějiny 19. a 20. století

Michael L. M i l l e r : Moravští Židé v době emancipace
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2015 (Židé – dějiny – paměť, sv. I), 358 s.,
ISBN 978-80-7422-307-5
Michael Laurence Miller působí jako docent (associate professor)
na Středoevropské univerzitě (Central European University) v Budapešti.
Jeho kniha Rabbis and Revolution. The Jews of Moravia in the Age of
Emancipation vyšla v roce 2011 v nakladatelství Stanford University Press
a po právu vzbudila uznalý ohlas mezi historiky zabývajícími se dějinami
Židů v prostoru Moravy a střední Evropy, respektive bývalých habsburských
zemí. Poprvé je totiž k dispozici ucelená moderní syntéza dějin moravských
Židů s vrcholem v událostech kolem poloviny 19. století. V povedeném
překladu Kláry Míčkové vydalo tuto knihu Nakladatelství Lidové noviny
jako první titul nové ediční řady Židé – dějiny – paměť.
Jedná se o další zásadní příspěvek k historiografii moravských Židů
z poslední doby, soustředěný – podobně jako práce Daniela Baránka Židé
na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci (Praha 2015), recenzovaná v minulém čísle Časopisu Matice moravské – především na 19.
století. Těžištěm Millerova zájmu jsou však události vrcholící revolucí roku
1848 a navazující zrovnoprávnění Židů v habsburské monarchii. V tomto
smyslu je s Baránkem komplementární, i když Baránkova studie nemá syntetický charakter, ale analyzuje na obecném základě dění v jedné konkrétní
obci. Navzdory úvodnímu časovému vymezení tématu (od emancipace
francouzských Židů v letech 1790–1791 po emancipaci ruských Židů v roce
1917) končí Millerovo souvislé vyprávění přibližně kolem roku 1867. Dějiny
přitom nelíčí nutně jako sled historických událostí či trendů, ale dívá se
na ně i perspektivou vlivu významných osobností na jejich průběh a dopad,
především osobností zastávajících úřad moravského zemského rabína. Tato
perspektiva do značné míry určuje také strukturu knihy.
Miller začíná stručným úvodem, jehož součástí je přehled historiografické literatury k tématu, rozdělený do pěti období. Autor ukazuje, že se
v dostupné literatuře, archivních pramenech i soudobém tisku suverénně
orientuje, překvapivě však až na výjimky nevyužívá publikace českých
autorů, respektive česky psané. Na druhé straně upozorňuje na řadu cizojazyčných titulů a zahraničních archivních fondů; i to je jeden z jeho cenných
příspěvků k bádání o židovské Moravě. Velká část dostupné literatury je
přitom orientována na konkrétní židovské obce. Ty totiž tvořily svébytné
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jednotky s vlastními postoji a názory, které mezi sebou často soupeřily,
a odtud zřejmě plyne větší množství případových studií a nedostatek
syntéz. Miller oproti tomu volí jiný přístup – vnímá moravské židovstvo
jako celek sjednocovaný a reprezentovaný osobou zemského rabína, který
určoval základní směřování komunity, narušované ovšem partikulárními
zájmy jednotlivých obcí. Tím, že se soustředí na činnost, postoje a vliv moravských zemských rabínů, vnáší do líčení událostí ještě jeden neobvyklý
prvek, a sice sféru duchovní. V pozadí usilování tradičních i progresivních
směrů je totiž nakonec duchovní základ víry a soubor hodnot, o které se
společenství opírá. Zároveň Miller sleduje postupnou proměnu od komunity
vystupující jako obec k jednotlivci a důrazu na jeho osobní práva, respektive
na rovnoprávnost s ostatními občany monarchie.
Na úvod navazuje shrnutí charakteru židovského společenství
na Moravě, historických okolností jeho života a legislativního rámce,
v němž byl sevřen, a to od 11. do konce 18. století. Miller zde analyzuje
všechny důležité faktory a jejich dopad na vnitřní život obcí i jednotlivců.
Další kapitoly už se nesou ve znamení významných rabínských osobností
novověké Moravy zastávajících úřad zemského rabína: jejich osobní příběhy a postoje zasazuje autor do kontextu soudobého dění a aktuálních
směrů ovlivňujících vnitřní dynamiku evropského židovstva. Všeobecně
respektovaný Mordechaj Benet se během svého čtyřicetiletého působení
ve funkci zemského rabína (1789–1829) musel vypořádat mimo jiné
s raným židovským osvícenstvím, haskalou. Éru jeho konzervativního nástupce Nehemiase Trebitsche (1832–1842) označuje Miller jako úpadek
moravského zemského rabinátu, provázený řadou rabínových osobních
sporů a charakterizovaný rostoucí nezávislostí židovských obcí. Období
po Trebitschově smrti určovala diskuze o relevanci zemského rabinátu a formulování nového rabínského ideálu. Tehdy také bylo moravské židovstvo
intenzivně zkoumáno ze strany státu, který je vnímal jako nejzaostalejší
židovské společenství v rámci zemí habsburské monarchie. V čem přesně
jeho „zaostalost“ tkvěla, Miller nevysvětluje a odpověď je v textu obsažena spíše implicitně. Po pěti letech byl úřad obsazen Samsonem Rafaelem
Hirschem (1847–1851), a to na úkor jeho velkého rivala, prostějovského
rabína Hirsche Fassela. S příchodem Hirsche byla spojována řada nadějí.
Skutečné sympatie si ovšem po rozpačitém začátku získal až svým vystupováním v revolučním roce 1848/1849, který je zde dopodrobna popsán.
Další části knihy se pak věnují analýze podílu moravského židovstva
na emancipaci Židů v habsburské monarchii, vesměs negativní reakci
nežidovského obyvatelstva na emancipaci moravských Židů, projevující
se například v peticích moravskému zemskému sněmu nebo v jednáních
o ustanovení jednotných politických obcí, a dále krizi židovských obcí jako
administrativních jednotek v důsledku změn z emancipace vyplývajících.
Závěrečná část pak shrnuje hlavní trendy a témata druhé poloviny 19. století.
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Kniha je velmi erudovaným líčením událostí, je psána čtivě a poutavě. Vyžaduje však čtenářovu plnou pozornost. Miller totiž v několika
případech pracuje s aktéry, které uvádí do děje až později (např. Výbor
pro moravské židovstvo, s. 191), občas přeskakuje v časové lince dopředu
a dozadu, některé problémy analyzuje po částech a průběžně se k nim
vrací (např. udělení rabínského souhlasu Abrahamu Neudovi, s. 114 ad.).
V konkrétních případech je škoda, že se s tématem vypořádal na příliš
malém prostoru. Podkapitola věnovaná šabatianismu a frankismu se omezuje na konstatování, že tyto směry na Moravě nalezly množství příznivců,
nezabývá se ale tím, co bylo pro židovské obyvatele Moravy na těchto
hnutích tak přitažlivé. Jednodušší než citovat expresivní charakteristiky
Jakoba Franka v pasáži věnované frankismu by bylo stručně vysvětlit,
proč byl takto vnímán (s. 64). Stejná situace se opakuje v případě Herze
Homberga; bylo by lepší konkrétně specifikovat, zda se jeho „nemravné
a velmi hříšné činy“ týkaly jeho charakteru či jeho vyhraněných názorů
(s. 77). V případě Leopolda Lažanského z Bukové, který je v textu
zmiňován jako guberniální viceprezident coby nejvyšší císařský úředník
na Moravě (sic!), dále jako gubernátor i jako místodržící, mělo být jeho
postavení alespoň stručně vysvětleno v poznámce pod čarou (s. 189,
197, 254 ad.). Zajímavý by byl názor autora na skutečnost, že pranýřování židovských „konkubinátů“ v roce 1841 vyšlo právě z Plumlova,
který leží nedaleko Prostějova. V něm sídlila jedna z nejprogresivnějších
moravských židovských obcí, zapojující se nejen v osobě Hirsche Fassela
aktivně do dění (s. 159).
Obecně líčí Miller dějiny moravských Židů v jejich vnitřním, poměrně uzavřeném světě, tedy víceméně tak, jako by se odehrávaly v podobě
izolovaného jevu, který se propojoval s historií nežidovského obyvatelstva
jen v konkrétních střetech, podmíněných zejména ekonomickými zájmy.
V tomto bodě by bylo možné využít česky psaných prací k obecným dějinám Moravy k zasazení dění do širšího kontextu; ten by šel ale nad rámec
sevřeného Millerova vyprávění. Stejně tak v místech, kde porovnává platné
zákony a nařízení (např. přidělování familiantských čísel, systemální patent
z roku 1797 či dřívější daňovou úlevu pro Čechy v roce 1846), neanalyzuje,
proč existovaly v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku rozdíly. Znát
jeho názor na to, proč bylo postavení židovské Moravy v očích panovníka
odlišné, by přitom při jeho erudici bylo nesporně zajímavé.
Drobné technické výtky nejdou nutně na vrub autora. Za problematické považuji synonymní užívání výrazů „židovská němčina“ a běžnějšího
„Judendeutsch“. Dobré by bylo ujasnit si název knihy Kuzari, jejíž označení
v textu kolísá (s. 100). Jednou (s. 80) je jako nejmladší syn Mordechaje
Beneta zmiňován Naftali, jindy (s. 85) se ale uvádí, že měl Naftali ještě
mladšího bratra jménem Jaakov Avril. Pozornosti korektorů uniklo několik
překlepů, shod přísudku s podmětem a zapomenuté slovo „náhled“ hned
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v první mapě na (s. 12). Na několika málo místech by bylo možné polemizovat s překladem (např. termín „nezveřejněný dopis“, s. 148).
Tyto drobnosti jsou ovšem zcela marginální a vytýkám je jen proto, že
tak trochu hyzdí knihu vysoké odborné úrovně, která nabízí nový pohled
a je pro zkoumání nejen židovské Moravy, ale celého habsburského prostoru nesporně zcela zásadní a velmi přínosná. Moravě a jejímu svébytnému
židovskému společenství jako spojovacímu článku mezi prostorem dnešního
Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Čech se zde dostává zasloužené
pozornosti a objektivně je zhodnocen její přínos a význam pro židovské
náboženství, duchovní kulturu a obecně pro židovskou společnost.
Magda Veselská
Kristina K a i s e r o v á – Eduard N i ž ň a n s k ý – Martin
Schulze W e s s e l (edd.): Náboženství a národ: Češi, Němci a Slováci
ve 20. století
Ústí nad Labem, pro Česko-německou a Slovensko-německou komisi historiků
nakladatelství Kristina Kaiserová – Albis international 2015, 166 s., ISBN
978-80-86971-59-9
Problematika vztahů mezi Čechy, Němci a Slováky ve 20. století patří
mezi živá a stále diskutovaná témata, a to nejen v rámci historické obce,
o čemž svědčí tisíce popsaných stran odborných i popularizačních textů.
Přímo za účelem přiblížení dějin vztahů zmíněných národů vznikly rovněž
konkrétní instituce – patří mezi ně také Česko-německá a Slovensko-německá komise historiků, stojící za předkládanou publikací a usilující vylíčit dějiny zmíněných národů ve středoevropském kontextu dějin 20. století
nikoli pouze z pohledu politických událostí (byť i ty mají samozřejmě své
nezastupitelné místo), ale pomocí interdisciplinárního přístupu a za použití
různých metod. Výjimkou není ani sledovaný sborník, který na platformě
národnostních vztahů ve 20. století představuje změny a problémy, s nimiž se trojúhelník národ – církev – stát potýkal během minulého století,
s drobným přesahem do století devatenáctého. V této souvislosti je možno
vzpomenout například i konferenční sborník Národ – cirkev – štát (editorka
Tatiana Ivantyšynová) z roku 2007.
Autory příspěvků jsou renomovaní vědečtí pracovníci univerzit
a vědeckých institucí v Česku, Německu a na Slovensku a až na několik
málo výjimek zároveň i členové zmíněné komise historiků. I přes jejich
nespornou erudovanost však jednotlivé články tvoří poněkud nesourodou
směs, kterou se snaží propojit a zaštítit úvodní příspěvek mnichovského
profesora Martina Schulze Wessela. Ten se již dlouhá léta profesně věnuje
právě náboženským a národnostním otázkám na přelomu 19. a 20. století,
a to i s ohledem na české země a Slovensko. Jádro celého sborníku tvoří
zkoumání vztahu náboženství a nacionalismu v prostředí stýkání a potýkání
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se tří národů. Otázka, zda šlo o antagonismus, nebo naopak o symbiózu,
je oním kýženým svorníkem všech osmi příspěvků, ovšem jejich závěry se
různí. Některé svědčí o naprosto protichůdných postojích reprezentantů
církví a národa, jak ukazuje příspěvek Romana Holce o politických elitách
před rokem 1918 na Slovensku, kde církevní příslušnost mnohdy bránila
šíření národních idejí. Naopak příkladem propojení nacionalismu s náboženstvím je osobnost Jozefa Tisa, kterou přibližuje Eduard Nižňanský.
Vlastní jádro jeho příspěvku tvoří otázka, nakolik byla Tisova politická
rozhodnutí ovlivněna jeho rolí katolického kněze a křesťanstvím obecně. Podobně můžeme propojení náboženství a nacionalismu pozorovat
i v podobě převedení náboženských schémat do vzorců sekulárních, jak
ukazuje Jan Randák v rozboru reinterpretace osobnosti mistra Jana Husa
po roce 1948.
Co se týče vlastního hodnocení knihy, je třeba začít u zmíněné studie
Martina Schulze Wessela, v níž jsou nejen položeny základní otázky, ale
zároveň také okomentovány všechny příspěvky, a která zároveň představuje
různá metodologická pojetí vztahů mezi nacionalismem a náboženstvím.
Bez tohoto „úvodu“ by sborník nedával smysl a rozpadl by se do jednotlivých sekcí, vzdáleně propojených dějinami náboženství. Jiné členění
totiž v knize nenajdeme. Je otázkou, podle jakého klíče byly jednotlivé
příspěvky řazeny; částečně snad tematického, případně (až na výjimky)
chronologického.
S kvalitou textů do značné míry koresponduje volba přístupů a metod,
přičemž příspěvky německé provenience, na rozdíl od některých českých
a slovenských textů, vynikají jasnou strukturou, propracovanou metodologií
či způsobem kladení otázek. Nicméně jejich hlavním přínosem je nový,
svěží pohled na konkrétní události a osobnosti, vycházející například ze
zkoumání kolektivní mentality, z uplatnění konceptu míst paměti (lieux
de mémoire) či z kritického zhodnocení a vyvrácení letitých mýtů. České
a slovenské příspěvky se oproti tomu více drží tradičního popisu.
Analýzu několika konkrétních příkladů lze zahájit poněkud problematickým příspěvkem Kristiny Kaiserové o přeshraničních aspektech
církevních dějin Německa a českých zemí v 19. století. Autorka zřejmě
předpokládala poučené publikum, protože jinak si nelze vysvětlit absenci úvodu a bezprostřední výčet jednotlivých případů spolupráce. Této
domněnce nahrává i fakt, že v textu chybí téměř jakýkoli zevrubnější
komentář popisovaných jevů. Ovšem ani pro poučeného čtenáře není
úplně snadné se v daném příspěvku zorientovat, protože výklad „skáče“
od jedné náboženské skupiny ke druhé, aniž by byla naznačena nějaká
spojitost – byť jen pomocí spojovacích vět. Tento kratičký článek tedy
přestavuje spíše jakýsi stručný exkurz do dané problematiky a případným
zájemcům nabízí prostřednictvím citované literatury vodítko pro její hlubší
pochopení.
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Na opačné straně spektra pak stojí texty Jörga Osterloha a Martina J.
Weina, shodně věnované problematice postavení Židů v Československé
republice po roce 1918. Oba se vyznačují jasnou strukturou, vybroušeným
vědeckým jazykem (i když za ten do určité míry vděčí zdařilému překladu) a hlavně polemikou se staršími domněnkami, přičemž Wein se snaží
přímo o jejich vyvrácení na základě reinterpretace dostupných pramenů
a o částečnou demytizaci osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka ve vztahu
k židovství. Podobně přínosný je i text Tobiase Wegera, ve kterém se
českému publiku přibližují možnosti aplikace historického konceptu lieux
de mémoire na osobnost Jana Amose Komenského. Náročné téma je zde
zúženo pouze na dvě města – Naarden a Lešno, což je pro podobu sborníku naprosto dostačující. Na jejich příkladu je znázorněno odlišné pojetí
osobnosti Komenského u českého a německého národa. Ve spojitosti s nimi
je pak položena i závěrečná otázka týkající se míst evropské paměti, která
by si však zasloužila další rozpracování.
Za zmínku stojí i příspěvek z pera Kathariny Kunter, který je věnován
dosud málo probádané otázce farářů a členů Českobratrské církve evangelické angažovaných v Chartě 77. Autorka se v závěru snaží své výsledky
zobecnit a aplikovat na celou střední a východní Evropu. To je poněkud
přehnané, protože vychází především z (blíže nespecifikovaného) českého
prostředí, jež se přirozeně od dalších částí vymezeného teritoria značně
lišilo, a to především svou specifickou církevní minulostí, na kterou navíc
Kunter opakovaně upozorňuje. I tak jde o zajímavý a podnětný počin, přispívající k hlubšímu poznání dějin disentu, zejména pak protestantského,
a jeho vztahů s vedením církve.
Na závěr je třeba zmínit i celkový, více než prostý vzhled publikace.
Totožným provedením se vyznačují všechny publikace Česko-německé
a Slovensko-německé komise historiků vydávané v rámci nakladatelství
Albis international. V posledních letech přestaly být navíc publikace opatřovány resumé a vypuštěna byla i předmluva. Ač bývá méně někdy více,
v tomto případě působí celková úprava spíše dojmem, že se autoři snažili
rychle něco publikovat a neohlíželi se při tom na kvalitu. Je to škoda, protože mnohé texty jsou na vysoké úrovni a přinášejí nové myšlenky, které
by bylo dobré šířit i mimo okruh předpokládaných čtenářů z řad historické
obce. Třebaže má tedy předkládaný sborník drobné vady na kráse v podobě
kolísavé úrovně příspěvků a nepříliš reprezentativního provedení, lze jej
čtenáři jistě doporučit; přinejmenším pro jeho schopnost rozšířit povědomí
o vlivu nacionalismu na náboženské smýšlení tří středoevropských národů.
Ester Pučálková
*
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Hana K á b o v á : Páter Láska. Životní
příběh a překladatelské dílo kyjského faráře Gustava Lásky (1848–1921)
Praha – Pelhřimov, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., – Nová tiskárna Pelhřimov 2015, 116 s., ISBN 978-80-8782-48-4
(Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.),
ISBN 978-80-7415-123-1 (Nová tiskárna
Pelhřimov)
Lze snadno uhádnout, že historička
a archivářka PhDr. Hana Kábová, Ph.D.,
(* 1977) z Masarykova ústavu a Archivu
Akademie věd České republiky si dopřála
předloženou knížku jako příjemnou odměnu po náročné práci na obsáhlé šimákovské
monografii (Josef Vítězslav Šimák. Jeho život
a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě. České Budějovice 2013; anotaci knihy
viz in Časopis Matice moravské 132, 2013,
s. 495–496). Po dokončení monografie
o významném příslušníku Gollovy historické školy sáhla tedy autorka po životním
osudu venkovského faráře, který ani ve své
době nepatřil k osobnostem všeobecně známým. Gustava Lásku (1848–1921) lze však
přiřadit k lidem, kteří svou nenápadnou
prací vytvářeli podhoubí české společnosti,
kultivující kulturní a duchovní hodnoty české společnosti, podhoubí v evropském kontextu nesporně kvalitní a navíc pluralitní.
Hana Kábová vykonala příkladný
heuristický výzkum a prostudovala patrně
všechny dostupné prameny k osobě, jež se
dostala do centra jejího zájmu. Svou vyšší
ambici vyjádřila v úvodu práce: „Začala jsem
se ptát po jeho životním příběhu: chtěla jsem
nejen poznat jeho rámec (data a místa jeho
působení), ale také myslet Láskovým rozumem
a cítit jeho citem – tedy postihnout alespoň zčásti jeho názory i prožitky, nahlédnout do skrytých zákoutí jeho duše“ (s. 9). Dá se říci, že
svůj cíl autorka naplnila v maximální možné
míře, byť někdy byla limitována torzovitě
dochovanými prameny. Sleduje příběh rodiny, který začíná přestupem Láskova otce
Karla Ferdinanda Kleina od židovské víry
ke katolicismu v roce 1845. Podle rodinné
tradice se uskutečnil pod vlivem pogromu
na židy v rodných Dětenicích na Jičínsku.
Pozorný a znalý čtenář jistě při uvedení názvu Láskovy rodné obce zbystří
pozornost. Dětenice byly také rodištěm
historika Václava Chaloupeckého, synovce
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Gustava Lásky, který zřejmě svého chráněnce v době jeho středoškolských studií,
kdy s ním pobýval ve společné domácnosti,
podstatně ovlivnil. Šťastnou shodou okolností vyšla nedlouho před knihou Hany
Kábové vynikající monografie Milana Ducháčka o Chaloupeckém (Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin. Praha
2014). Dětenice představují rovněž kolébku
rodu historika a politika Zdeňka Nejedlého (k němu naposledy Křesťan, Jiří: Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění. Praha
2012). Kábová doteky obou rodů pečlivě
zaznamenává a doplňuje dosavadní výsledky výzkumů.
V knize čtenář sleduje rodinné prostředí a impulsy, jichž se Gustavu Láskovi
dostávalo v dětství, provází jej dobou studia
a kněžskou dráhou, jež vrcholila farářskou
službou v Kyjích u Prahy a v Poříčanech,
i lety vychovatelské práce u Deymů ze
Stříteže. Jeho svěřencem byl pozdější poslanec říšského i zemského sněmu Bedřich
(Friedrich) Deym. Zvláštní pozornost věnuje Hana Kábová překladatelské činnosti
Gustava Lásky. Knižně a časopisecky vydával překlady díla francouzské katolické
spisovatelky Auguste Cravenové a vlámského prozaika Hendrika Conscience. Knížka
otevírá řadu problémů obecnějšího dosahu,
namátkou otázku koexistence katolického
kněze s jinověrci či s lidmi z dělnického
prostředí. Dojímavý je příběh vzájemné
náklonnosti mezi Gustavem Láskou a Gabrielou Deymovou, z níž nakonec oba našli
východisko v službě druhým a v celibátu.
Přes nesporné utrpení a bolest z odloučení
Kábová chápe prožitek lidské lásky mezi
oběma mladými lidmi jako „požehnání“, jež
jim otevřelo obohacující „poznání mezilidské
důvěrnosti“ (s. 46).
Příběh Gustava Lásky proložila autorka
ukázkami některých jeho textů a překladů.
Kniha je vybavena detailním soupisem použitých pramenů, literatury a elektronických
zdrojů, kvalitně vyvedenou obrazovou přílohou (se vzorným uvedením původu jednotlivých reprodukovaných dokumentů),
osobním rejstříkem i resumé v angličtině
a ve francouzštině. Hezkým úvodním slovem
vybavil knížku současný kyjský farář Edward
Walczyk. Vyjádřil přání, aby se čtenářům
publikace „stala opravdovým příběhem ‚Lásky‘,
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jakkoli ho každý sám za sebe pochopí“ (s. 8).
Publikace Hany Kábové má šanci zaujmout
nejen milovníky regionálních dějin, ale také
širší okruh zájemců o historii druhé poloviny
19. století a počátku století dvacátého, včetně
dějin církví a víry.
Jiří Křesťan
Marita K r a u s s
–
Sarah
S c h o l l - S c h n e i d e r – Peter
F a s s l (edd.): Odchody a návraty.
Vzpomínková kultura a životní příběhy
sudetských Němců v českých zemích
a Bavorsku ve 20. století
Praha, Antikomplex 2015, 382 s., ISBN 978-80-904421-9-1
Osudy vysídlených Němců po druhé
světové válce budí pozornost německých
historiků, etnologů a sociologů již několik
desetiletí. Pro českého badatele i laického
čtenáře je však toto téma dosud relativně
nové. O životě sudetských Němců v Německu dosud vyšla v češtině pouze kniha Chladná vlast od Andrease Kosserta. Publikace
Odchody a návraty je překladem knihy Erin
nerungskultur und Lebensläufe od autorské
trojice Marita Krauss, Sarah Scholl-Schneider a Peter Fassl. Zasloužilo se o něj sdružení Antikomplex, a není tedy divu, že je jeho
činnost v jednotlivých statích často připomínána. Uvedení autoři se věnují integraci
především sudetských Němců v Bavorsku
již dlouhou dobu. Většina studií vychází
z projektu Sudetendeutsche Vertriebene
in Bayern Lehrstuhl für Bayerische und
Schwäbische Landesgeschichte, který probíhal v letech 2008–2011 na univerzitě
v Augsburgu (v letech 2009–2010 pod záštitou Sudetoněmecké nadace).
Titul Odchody a návraty je velmi výstižný. Nejde totiž jen o popis migrace bývalých
obyvatel českých zemí, ale také o nástin vývoje historického bádání, které se neustále
vrací k tematice odsunu, vyhnání a vysídlení.
Avšak název poukazuje i na obtížnou recepci
této problematiky ze strany veřejnosti. Popularizací historického tématu souvisejícího
s koncem druhé světové války se zabývá
právě sdružení Antikomplex, jež publikováním této knihy překročilo své dosavadní
zaměření na dějiny českého pohraničí, osudy
Němců, kteří svoji původní vlast neopustili,
a na proměny krajiny.
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Témata, kterými se kniha zabývá, nejsou omezena pouze na odsun a problémy
integrace. Je zde rovněž nastolována otázka
utváření identity sudetských Němců a jejich
potomků. Významným aspektem, který hraje roli při vytváření identity, je mimo jiné
vzpomínková kultura. Tato problematika je
zpracována v příspěvcích „Příběhy domova“
od Elisabeth Fendl, „Ztracený ráj?“ od Juliane Knefelkamp a „Život v zrcadle soukromé sbírky“ od Marie Kretschmer. Jak bylo
naznačeno, potomci vyhnanců se zajímali
o minulost svých předků, o jejich domov
a zážitky. Do jaké míry tyto vzpomínky a vyprávění ovlivňují další generace, zkoumají
Eva Habel, Ralf Pasch a Eva Bendl.
Metodologicky jsou si studie často podobné. Většina je založena na rozhovorech
s pamětníky, které byly prováděny podle
pravidel orální historie. Mnozí badatelé
tyto rozhovory navíc komparují s analýzou
dalších materiálů, jako jsou fotografie, prameny úřední povahy a periodika.
Autorský kolektiv je složen především z historiků a historiček či etnoložek,
ale své příspěvky v knize publikovali též
publicista a politoložka a také studenti
univerzity v Augsburgu. Studentské práce patří do kategorie případových studií
a samostatně by vyzněly velmi povrchně,
ovšem v kontextu publikace vhodně ilustrují obecné poznatky. Čtenář se tu setkává
s různými možnými přístupy ke zkoumání
česko-německých vztahů. V popředí stojí
témata jako integrace sudetských Němců
v Bavorsku, generační přenos zkušeností
spjatých s odsunem a vzpomínky na „starý
domov“. Kniha tak získává na ucelenosti.
Studie nejsou omezeny pouze na území
Německa, ale dotýkají se i důsledků, které
mělo vysídlení na české prostředí.
Celá práce je uspořádaná do pěti oddílů, které odpovídají různým přístupům
studia. Na úvod jsou čtenáři předloženy tři
úvahy o možných úhlech pohledu na danou
problematiku, včetně důsledků procesu vysídlení a následné integrace. Autoři představují klíčové otázky výzkumu a základní
přehled studia této tematiky. Nicméně se
tu často setkáváme i se zkratkovitými výroky. Například otázka dosaženého vzdělání
dětí zde vyznívá jednoznačně ve prospěch
potomků vysídlených Němců. Tento závěr
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má sice oporu v mnohých výpovědích, ale
v případě eseje Helgy Hirsch jde o nepodloženou generalizaci (s. 45).
První část knihy („Příběhy z obou
stran hranice“) je věnována především
otázkám metodologie. Ve většině studií se
aplikuje metoda orální historie, jejíž specifika analyzuje především etnoložka Sarah
Scholl-Schneider. Ta má zkušenosti s orálněhistorickým výzkumem v německém
prostředí, ovšem zde byla konfrontována
s větší uzavřeností pamětníků a jejich neochotou sdělovat své životní příběhy. „Interview prováděná s těmito osobami (současnými
obyvateli pohraničí či zůstavšími Němci) se
zásadně lišila od rozhovorů s vyhnanci, které
byly provedeny v Bavorsku: zcela odlišný byl
přístup k dané problematice, stejně jako sebeprezentace pamětníků“ (s. 71).
Etnoložka Elisabeth Fendl se věnuje
především vzpomínkové kultuře sudetských
Němců. Jeden z významných přínosů její
studie „Příběhy domova“ spočívá v tom,
že popírá stereotyp, podle kterého první
generace o „starém domově“ nemluvila.
„To, zda vyhnanci o svých zkušenostech vypráví často, zřídka, nebo vůbec, závisí jednak
na míře prožitého traumatu z vyhnání a útěku,
jednak také na komunikačním založení jednotlivce a sociálním prostředí, které ho obklopuje“
(s. 93). Ačkoliv se článek primárně orientuje na vyprávění pamětníků, odhaluje také
vztahy mezi tzv. „generací zážitků“ a jejich
vnoučaty, stejně jako motivaci vyprávět či
nechat si vyprávět. Právě třetí generace hledá svou identitu skrze příběhy prarodičů,
jejichž identita je silně formována vysídlením i integrací.
Nejen v české krásné literatuře nabývá tematika odsunu a dalšího života
sudetských Němců v Německu na popularitě. Beletristé nacházejí své čtenáře, i když
jsou jejich díla někdy přijímána s různými
výhradami. Christopher Schiliephake se
ve svém příspěvku nezabývá recepcí románů na dané téma v německé společnosti,
spíše se zaměřuje na jejich obsah. V současných německých románech vystupují
individuální příběhy na pozadí kolektivní
vzpomínkové kultury. Autoři většinou kritizují politickou instrumentalizaci jednotlivých příběhů a odmítají koncept kolektivní paměti. Aby byl příběh pro čtenáře
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srozumitelnější, pracují pouze s představami a idejemi a například obraz domova
je v těchto románech pouze naznačován.
V této souvislosti se jistě nabízí možnost
komparace s pohledem českých autorů.
Další oddíl knihy („Životní příběhy“)
ukazuje různé přístupy k biografickému výzkumu vysídlených Němců se zaměřením
na vzpomínkovou kulturu a její generační přenos. Například Michaela Hämmerle
zkoumá příběhy Němců, kteří byli nuceni
zůstat v Československu. Pro německé čtenáře to je pravděpodobně nové téma a autorka jim zprostředkovává také výsledky
bádání českých historiků. Nicméně zde chybí širší kontext situace v Československu
padesátých a šedesátých let. Hämmerle zde
vyzdvihuje individuální příběh, což může
vést k rychlé generalizaci. Tomu by bylo
možné předejít komparací s osudy jiných
Němců, kteří zůstali v Československu.
Oddíl knihy nazvaný „Místa vzpomínání“ je orientován na jednu z obcí, z nichž
vysídlenci pocházeli, a sleduje proměny
tohoto místa i vzpomínky na něj, stejně
jako jejich předávání. Všechny předchozí
přístupy se tu spojují při výzkumu vsi Hanov a jejích obyvatel, a to jak německých,
tak českých. Jde o přístup, který sleduje
nikoliv příběh jednotlivce, ale celkový komplex příčin a následků působících jednak
na osoby, jednak na prostředí, ze kterého
vyšly. Ve studii od Miroslava Schneidera
„Hanov v období proměn“ se pojednává
o znovuosídlení Hanova i o současném stavu tohoto místa. Autor srovnává své poznatky z archivů s životním příběhem bývalého
obyvatele této obce, jehož vzpomínání je
podkladem i pro poslední studii oddílu, nesoucí název „Dědici vyhnání“. Ralf Pasch
se v ní zabývá komunikační pamětí u třetí
generace potomků vyhnanců. Studie Claudie Decker „Vagón s vyhnanci jako osudové
společenství“ pak rozebírá, jak se utvářely
vztahy mezi vysídlenci a jak významným
zlomem pro ně byl v tomto smyslu odsun.
Ukazuje se, že mnozí sudetští Němci navázali kontakty se svými krajany právě kvůli
společnému traumatu.
Do protikladu k předchozí části knihy
lze klást tu poslední, jež nese název „Kontinuita v novém domově: Neugablonz“. Je
zaměřena na obec, kterou nově založili
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vysídlenci z Československa. Autoři se nezabývají pouze podmínkami vzniku místa,
ale zasazují téma opět do širšího kontextu
integrace sudetských Němců v Bavorsku,
sledují základní potřeby vyhnanců v podobě práce (Johanna Binder „Domov je práce“), bydlení, kulturního začlenění (Nadine
Skacha „Sebeidentifikace vyhnanců ve městě Neugablonz“) a také proměnu vnímání
vlastní výjimečnosti a jinakosti.
Ačkoliv hlavní přínos spočívá v popularizaci daného tématu, neztrácí kniha
nic na odbornosti. Formou srozumitelnou
i laickým čtenářům je nastíněna problematika života sudetských Němců po druhé
světové válce. Skutečnost, že se publikace
nezaměřuje pouze na německé prostředí,
ale sleduje kontinuitu života sudetských
Němců v Československu i proměnu pohraničí, činí z této knihy prozatím unikum
i v rámci německé odborné literatury.
Jelikož se většina autorů podílela
na projektu Sudetoněmečtí vyhnanci v Bavorsku, jsou v knize jako ilustrace využity
přepisy výpovědí pamětníků, jež vhodným
způsobem rozšiřují vhled do daného tématu. Za ocenění stojí také množství obrazového materiálu. Českým čtenářům tyto fotografie nabízejí nové informace o životech
a osudech někdejších spoluobyvatel jejich
vlasti. V souvislosti s ubýváním pamětníků
je tento projekt významný i pro svůj dokumentační charakter. Podobá se záchranným
archeologickým výzkumům, které se snaží
zachovat pro budoucí generaci paměť jejich
předků.
Ludmila Tomášková
Jan M e r v a r t : Kultura v karanténě. Umělecké svazy a jejich konsolidace
za rané normalizace
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2015
(Knižnice Dějin a současnosti, sv. LVII), 176
s., ISBN 978-80-7422-303-7
Vědecký pracovník oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu Akademie věd České republiky
a učitel na Filozofické fakultě Univerzity
Hradec Králové Jan Mervart (* 1980)
na sebe před nedávnem upozornil podnětnou publikací Naděje a iluze. Čeští a slovenští
spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let
(Brno 2010; recenzi knihy jsem uveřejnil in
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A2 7, 2011, č. 18, s. 29). Předložená kniha
na tu předchozí svým způsobem navazuje,
a to nejen zvolenou tematikou a chronologickou návazností. Liší se tím, že v ní autor
výrazně posílil analytickou složku výkladu
a tím poněkud utlumil své někdejší zaujetí
prameny. I ona se ovšem opírá o poctivý
heuristický výzkum. A ještě jeden rozdíl čtenář zaznamená na první pohled: současná
studie téměř úplně rezignuje na postižení
slovenského rozměru dané problematiky,
který přitom představoval jedno z dominantních témat a hmatatelných přínosů
starší publikace. Nevím, zda lze přijmout
jako vysvětlení autorského „ústupu“ například důvod, že „absence slovenské problematiky odráží také dobový nezájem české strany
o dění ve východní části federace“ (s. 131),
byť dlouhodobé přehlížení slovenských zájmů a potřeb ze strany českých intelektuálů
a umělců představuje závažné téma.
Publikaci autor rozdělil do tří částí.
V první se snaží postihnout proměny kulturní politiky v poststalinské éře, všímá
si vlivu reformního programu na měnící
se tvářnost kulturní politiky na konci šedesátých let a novátorsky se zamýšlí nad
kontinuitou kulturní politiky po srpnové
invazi v roce 1968. Tato část přináší řadu
cenných postřehů, například při hodnocení
blízkosti reformních politiků a představitelů uměleckých svazů, kdy autor mimo jiné
uvádí: „Šlo o součásti zavedených struktur,
a nikoli o spontánně vznikající organizace
občanského typu, vůči nimž cítili apriorní nedůvěru“ (s. 17). Podobné postřehy a závěry
naznačují limity reformní politiky a úlohy
uměleckých svazů. Jakkoli posléze husákovská normalizace proměnila pojetí kulturní
politiky (především obnovením vedoucí
úlohy strany), považuje Mervart její jistou
kontinuitu s šedesátými lety za neoddiskutovatelnou (s. 35). Za zamyšlení stojí jeho
teze, že normalizační pojetí kulturní politiky „nebylo nepodobné reformistickému důrazu
na technokratickou správu a na rozvoj lidského jedince a zajištění jeho všestranné realizace
v moderní společnosti“ (s. 40).
Druhá část knihy je věnovaná „obnovení pořádku“ v tvůrčích svazech, které
byly ve druhé polovině roku 1972 nakonec
znovuustaveny jako výběrové organizace.
V mezidobí po srpnové invazi se podle
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Mervartova názoru „jednotlivé svazy a jejich
představitelé […] snažili především o udržení
vydobytých výhod z éry reformní hegemonie,
tedy institucionální autonomie, veřejného vlivu,
značného materiálního zázemí, a pokud možno i o zachování dosavadní personální podoby
svazových vedení“ (s. 49). Takový postoj se
poněkud liší od tradičního heroizujícího
pohledu na tvůrčí svazy jako na „hráze
normalizace“. Právě ovládnutí kulturních
fondů a nakladatelských podniků normalizátory nakonec přispělo k narušení „falešné
solidarity“ mezi umělci. Podle Mervartova
názoru vyměnili tvůrci „myšlenku společného
vzdoru za hájení dílčích stavovských zájmů“
(s. 67). Autorův výklad je přesvědčivý, logický a není jednostranný, ale v tomto místě
se možná zcela neubránil pohledu na sledované organizace dnešní optikou.
Skutečný interpretační vrchol knihy
představuje podle mého její třetí část, která ve výkladu aplikuje gramsciovskou koncepci hegemonie. Umělecké svazy vznikly
původně jako opora či převodová páka
stalinského systému a lze je podle Mervarta označit za „spolupodílníky na politické
a ideologické hegemonii “ (s. 75). Ve shodě
s Antoniem Gramscim autor vidí stát a občanskou společnost jako spojité nádoby.
Politická moc, vybavená donucovacími
prostředky, se opírá o občanskou společnost, „založenou na aktivním a dobrovolném
konsenzu s politickou sférou“. Systém ovládání
a kontroly nikdy nebyl jednosměrný. Při
rozpadu konsenzu (šlo hlavně o důsledek
odhalení kultu osobnosti) se v občanské
společnosti začínají vytvářet kritická ohniska odporu vůči stávající hegemonii a probíhá v ní proces vnitřní emancipace. „Svazy se
již nepodílely na oficiální hegemonii, naopak
v občanské společnosti prosadily hegemonii
novou, radikálně reformní“ (s. 78). Mervart
ovšem znovu upozorňuje na „čertovo ko-
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pýtko“ – nešlo jen o ideologickou emancipaci, ale také o prosazování vlastních materiálních zájmů, což nakonec podle něho
ústilo v pocit výlučného postavení umělců
a tvůrců a v obhajobu, ba preferenci vlastních specifických sociálních zájmů.
Po lednu 1968 došlo k propojení svazů s reformistickou mocí, což vyhovovalo
představě reformistických vůdců o řízené
demokratizaci. Orientace na reformní předáky vedla nakonec svazy do izolace a pasivity. V atmosféře deprese z nastupující normalizace došlo k posilování projevů loajality
(autor upozorňuje na specifika jednotlivých
svazů, například na tradičně „vstřícnější“
svaz novinářů). Snaha „zachránit, co se dá“,
souzněla ostatně s příklonem k „politickému
realismu“ v celé společnosti. Mervart dokonce klade otázku, zda legalistická taktika obhajoby pozic v tvůrčích svazech neovlivnila
i tvářnost aktivit spojených později s Chartou 77 (s. 120). Svazy si zřejmě neuměly
představit, že by vstoupily do konfrontace
s mocí, a ostatně již předtím se reformističtí
vůdcové odmítli opřít o lidové hnutí.
Jak je zřejmé, Mervartova práce přináší
řadu neotřelých podnětů k dalšímu výzkumu. Lze ji přivítat jako jedno z myšlenkově
a koncepčně nejoriginálnějších děl o dějinách státního socialismu, které se přitom
opírá nejen o odbornou literaturu a tisk,
ale i o archivní prameny dosud nepříliš využité. Jsem přesvědčen o tom, že zaujme
historiky (bylo by žádoucí, kdyby povědomí o ní proniklo i mezi badatele v různých
oborech dějin umění) a politology. Kromě
seznamu literatury a archivních pramenů
obsahuje kniha také jmenný rejstřík, malou
obrazovou přílohu a resumé v angličtině.
Poznámky jsou zařazeny za textem, což
poněkud snižuje čtenářský komfort.
Jiří Křesťan
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Regionalia
Libor J a n (ed.): Dějiny Brna II. Středověké město
Brno, Statutární město Brno – Archiv města Brna 2013, 1072 s., ISBN 978-80-86736-36-5
Nejstarší verze městských dějin začaly ve středoevropském prostoru vznikat už v době vrcholného středověku, a i když se opakovaně
měnily vzory, ke kterým se historikové upínali, stejně jako paradigmata
samotné historiografické práce, několik důležitých rysů urbánních dějin
přetrvává. Rukopisné a později tiskem vydávané historie se často vyznačují výraznější vazbou k publiku, k lokálně ukotvenému společenství,
které příběh svého města nevnímá jako soupis osudů izolované jednotky, ale vždy jej vztahuje k většímu množství referenčních rámců. Jedním
z nich jsou bezpochyby osudy měst okolních či s daným městem kooperujících i soupeřících. Důležitý rys vnímání dějin města představuje jeho
zasazení do obecného příběhu, a je zde méně důležité, zda šlo o příběh
naplňování Boží vůle či konstitutivní příběh národních dějin. Míra a obratnost, s jakou autor či autoři dokážou pracovat s očekáváním publika,
často rozhoduje o přijetí celého díla. Tím je dán i třetí významný rys urbánních monografií, a to zacházení s představou, že dějiny každého společenství mívají některé nezaměnitelné a výjimečné rysy, které jsou samy
o sobě důvodem, proč jim věnovat systematickou pozornost. Výrazný
komerční aspekt se tak spojuje s již zmíněným očekáváním publika
a společně se podílejí na často předvídatelné struktuře městských monografií s více či méně konzervativním charakterem. Ani ten však nemusí
být zcela na škodu. Umožňuje komparaci vybraných aspektů vývoje
širšího vzorku měst a řada velkých nakladatelských počinů postupovala
i v moderní době právě tímto způsobem.
Obecnější úvod, zahajující charakteristiku nedávno vydaných středověkých dějin Brna, není samoúčelný. Jeho cílem je upozornit, že objemný
svazek, dosahující bezmála tisíce a sta stran (a to nejsou stránkovány rozsáhlé barevné přílohy), představoval pro své autory nejen odbornou, ale
i koncepční výzvu, na kterou se pokusili reagovat úpravou zažitých schémat
příběhů městských dějin a případně akcentováním nových témat, jimž se
dosud nedostávalo žádného prostoru nebo zůstala upozaděna. Za příklad
může posloužit zařazení kapitol o zvířatech ve středověkém Brně, které
sice zůstaly omezeny na kategorie hospodářských zvířat, ale i tak otevírají v českém prostředí badatelské pole rozvíjející se v řadě zahraničních
historiografií.
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Zařazení specializovaných kapitol vzdalujících se svým zpracováním
běžnému čtenáři prozrazuje, že autorský tým nevnímal dějiny Brna jako
svazek určený k souvislé četbě. Redaktor svazku Libor Jan takto volenou
rytmizací textu obohatil očekávanou podobu díla o nejnovější závěry řady
vědních disciplín z oblasti historie, archeologie či dějin umění, a využil
tak potenciálu autorského týmu, spojeného z velké části s univerzitními
pracovišti, stejně jako desítky let přípravných prací nalézajících svůj odraz
ve sbornících Brno v minulosti a dnes. Stejně tak by nemělo zůstat bez povšimnutí, že jádro autorského týmu tvořili badatelé a badatelky střední či
mladší generace. Svazek středověkých dějin Brna je tak sice završením určité
etapy poznání největšího a z hlediska písemných pramenů a intenzivních
záchranných výzkumů posledních desítek let snad i nejlépe prozkoumaného
moravského města, ale současně zůstává otevřeným textem, který poskytuje prostor k revizím, a to ať už vesměs opatrně formulovanými závěry, či
přímými konstatováními toho, že v danou chvíli toho více nevíme.
Výhody nastíněného přístupu v sobě ovšem leckdy skrývají i úskalí.
Problém vyvstává už při sjednocování autorského stylu zástupců různých
historických disciplín i při interpretaci některých klíčových okamžiků
středověkých dějin brněnské městské aglomerace. Tento přístup je zvláště
patrný při úvahách o předlokační fázi, k níž se postupně vyjádřila hned
trojice autorů. Přiznaná volnost výkladu i mísení autorských stylů přesto nevedou k tomu, že by předložený text ztrácel na své kompaktnosti.
Autorský tým se inspiroval diskusí probíhající v rámci urbánní historiografie
a pokusil se pojmout dějiny města jako dějiny městské society, a to na úkor
města coby institucionálního fenoménu. Patrně proto se za rozsáhlým
exkursem politických dějin, jenž má důležitou orientační roli, objevuje
kapitola o obyvatelstvu a jeho každodenním životě, až následně doplněná
úvahami o správních proměnách a hospodářském postavení Brna v regionálním i širším ekonomickém poli. Oba tyto tradičněji laděné úseky
doplnily pasáže o mentálních strukturách a následně dva oddíly o sakrální
topografii města, respektive o institucionalizovaných projevech zbožnosti
jeho měšťanů a uměleckých výbojích spjatých s institucionální i soukromou
reprezentací. Je otázka, zda zejména kapitoly o vnímání času a prostoru
nemohly být součástí tematizované každodennosti, i zde však lze usuzovat,
že jde o pokus dynamizovat líčení dějin města.
Pokus o problémové uchopení brněnských dějin by nebyl možný
bez mimořádně bohatých pramenných fondů, zčásti dokonce vydaných
v moderních edicích, a také bez úzké spolupráce mezi historiky a archeo
logy, kteří na stránkách knihy dostali nebývalý prostor k prezentování
svých současných výzkumů. Ani příkladná mezioborová spolupráce však
nemusí vést k jednoznačným závěrům, jak ukazují první kapitoly, věnované politickým dějinám, respektive interpretacím prostorových, institucionálních i mocenských vztahů mezi sídelní enklávou na Starém Brně,
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Petrovem a jádrem budoucího vrcholně středověkého sídliště v průběhu
12. století a na počátku věku následujícího. Už před lety Martin Wihoda
upozornil na nedoceňovanou roli Znojma při organizaci brněnsko-znojemského údělu a na tyto své úvahy navázal i v pokusu o představení
sledu kroků vedoucích k opuštění někdejšího knížecího hradu na Starém
Brně ve prospěch dvorce na Petrově, který ale nemohl plnit sídelně-reprezentační, nýbrž pouze správní funkci. Rudolf Procházka a následně
Libor Jan šli ve svých skeptických úvahách ještě dále a odmítli petrovský
areál spojit s knížecí správou. Do hry podle nich vstupuje až příliš mnoho
neznámých, včetně role hradu Veveří či fungování reziduí knížecí správy
spojené s opevněním na Starém Brně, a proto oba autoři ponechali otázku
kontinuity přítomnosti knížecí moci v širším regionu středověkého Brna
otevřenou. Nejednoznačnost budoucích osudů celého regionu v závěru
12. a na prahu 13. věku podtrhovalo soupeření několika alternativních
center, z nichž každé aspirovalo na roli důležité obchodní křižovatky jižní
Moravy. Posílení váhy sídelního jádra nad řekou Svratkou, proměna zdejších
osad „hostů“ a domácího obyvatelstva do podoby institucionálního města
ve třetím a čtvrtém decenniu 13. století tak představují dramatickou osu,
kolem které bylo možné vystavět texty dalších kapitol. Upevnění role Brna
jako nejvýznamnějšího královského sídla na jižní Moravě a současně i úzké
provázání jeho osudů s politickými dějinami Moravy, respektive Českého
království završilo vybudování zeměpanského hradu na Špilberku. Díky
úzkému propojení dynastických a zemských dějin s osudy města nejsou
rozsáhlé exkursy věnované politickým dějinám pouze očekávanou a v řadě
urbánních monografií i zbytnou částí středověkých dějin města, ale jejich
integrální součástí. Až překvapivě stručné je proto zachycení historického
úseku v době existence markraběcího dvora na zmíněném hradě Špilberku.
V řadě navazujících kapitol přitom další autoři poukazují na to, jak výrazné
dopady na městskou sídelní topografii, ekonomiku i každodenní život mělo
soužití městské obce s blízkou markraběcí rezidencí. Petr Elbel, který převzal tok vyprávění v pozdním lucemburském období, už dokázal s vazbou
města na vladaře pracovat výrazněji. I proto, že v časech válek o kalich zaujaly městské pevnosti klíčovou úlohu ve vojenských plánech obou soupeřích
táborů, což se také projevilo ve zpětném konstruování paměti na válečné
události. Podobně důležitou roli ostatně sehrálo Brno i v další etapě, spojené s novým soubojem o český trůn mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem
Korvínem. Tomáš Borovský ukončil pasáže věnované pozdnímu středověku
přiblížením proměny správních kontaktů mezi vladaři jagellonského domu
a Brnem, kontaktů, které se bez ohledu na pompu provázející pobyt krále
ve městě stále více posouvaly do byrokratické roviny. Moc ve městě si
na prahu raného novověku upevnila nepočetná vrstva radních rodů, jejichž
konflikty s obcí, respektive se zástupci cechů představují jakési přemostění
ke kapitolám věnovaným obyvatelstvu a každodennímu životu.
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Úvodní kapitoly, s oddíly věnovanými obyvatelstvu a každodennímu
životu, by snad v tradičněji laděné knize nesly název odrážející pokus
o charakteristiku skladby brněnské society, byť poněkud překvapivě autoři
ponechali stranou část populace stojící mimo právní ochranu danou příslušností k obci. Z lidí na okraji si díky Ivě Grünbaumové vydobyli pozornost
pouze příslušníci zdejší židovské komunity. Pasáže Michaely Antonín
Malaníkové a Tomáše Borovského vycházejí z konceptu korporativního
charakteru městské pospolitosti a větší důraz než na dalekosáhlé vývody
vycházející z kvantifikace záznamů dochovaných městských sbírek kladou
na zařazení jednotlivce do profesně či lokálně utvářených pospolitostí.
Cenné jsou doklady o poměrně intenzivním zapojení žen do řemeslných
aktivit i ve zkratce podaná analýza městského přistěhovalectví. Od kapitol
věnovaných sociální stratifikaci je čtenář postupně veden do soukromí
brněnských domácností, k rodinným poměrům i vazbám mezi příslušníky
markraběcího dvora či okolní šlechty a vrstvami brněnských měšťanů, kteří
se dostávali do kontaktu se zeměpánem či se svými urozenými sousedy
při správě rozsáhlého korpusu venkovských majetků. Jak však vyplývá ze
závěrů Tomáše Borovského, ve vrcholném a zvláště v pozdním středověku
nelze hovořit o výrazně odlišném modelu reprezentace nejbohatší vrstvy
měšťanů, která by se tímto způsobem vymezovala vůči zbytku městské
obce a dokládala tak své privilegované postavení, využívané například
při správě městských úřadů. Dochované písemné prameny umožňují jen
opatrné závěry stran vybavení měšťanských domácností a ani testamentární praxe tyto možnosti výrazněji nerozšiřuje. Jako velmi šťastné řešení
se proto jeví ponechání velkého prostoru výpovědi hmotných pramenů
a jejich intepretacím z pera Rudolfa Procházky, Ireny Loskotové a dalších
archeologů, včetně specialistů na již zmíněné rozbory osteologického materiálu či na archeobotaniku. Jejich analýzy překračují rámec jedné městské
monografie a lze očekávat, že budou recipovány jako obraz obecnějšího
vývoje v řadě dalších měst.
Shrnutí vývoje městské samosprávy se ujal Dalibor Janiš, jenž poukázal na dříve přeceňovanou právní vazbu Brna na Vídeň a sám se přiklonil
k silnější inspiraci právním systémem dolnorakouské Enže. Jak však autor
zdůrazňuje, sebevědomá komunita měšťanů se při nalézání práva záhy osamostatnila a velmi brzy došlo k zformování brněnského právního okruhu.
Ve shodném duchu jsou líčeny i počátky zlistinění brněnských svobod.
Měšťané podle všeho sami vypracovali koncept klíčového privilegia a předali
jej k závěrečné textaci královské kanceláři. I tento detail upozorňuje na dynamiku transformace polycentrálního předlokačního osídlení do podoby
středověkého města a na potenciál osad hostů, které se na místě brněnského
sídliště nacházely. Na minuciózní rozbor proměny městské samosprávy
a jejích institucí navázaly i úvahy o fungování městského soudu, okruhu
brněnského práva a hlavních trestních oblastí, jimiž se rychtář a sbor dva-
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nácti přísežných zabývali. Ocenit lze, že se zmínky o konkrétních kauzách
uvedené Liborem Janem nestáčejí k sérii epizod čerpaných z městských
pramenů, ale úzce se vážou k charakteristice rolí jednotlivých městských
úředníků či způsobu rozhodování městského soudu.
Jedním z často otvíraných témat sledovaných ve spojitosti s brněnskými měšťany je bezpochyby rozložení jejich venkovských majetků, včetně
viničních tratí v bližším či vzdálenějším okolí města. Tomáš Borovský
doplnil výsledky tohoto bádání poznámkami o městské berni, fiskálních
vazbách mezi městem a zeměpány a také přehledným shrnutím poznatků
o fungování domácích trhů a nejvýznamnějších nadregionálních obchodních center, s nimiž brněnští kupci udržovali kontakty. Údaje o venkovských
majetcích, blízkých trzích méně významných měst či trhových vsí, clech
a také o městském přistěhovalectví, které bylo zpracované v dřívějších
kapitolách, zakládají možnost úvah o centrální roli Brna a jeho funkci
v nadregionální tržní síti, jež však byly ponechány stranou a vyžadují
ještě další a rozsáhlý archivní výzkum. Do budoucna se tak určitě otevírá
i možnost diskuse o ekonomickém poměru Brna, tendujícího v řadě aspektů k Podunají, a Vídně, jež by přesáhla rámec shrnutí dokladů obchodní
výměny ve prospěch úvah o fungování urbánních sítí a jejich center v ekonomicky odlišném prostoru, než v jakém se nacházela kupříkladu česká
města. Mezi ekonomicky laděné kapitoly zařadil Tomáš Borovský i oddíl
věnovaný pohledu na finanční hospodaření měšťanské domácnosti, čímž
dodal shromážděným tezím osobní rozměr, a v tomto duchu pokračoval
i v dalších kapitolách, kde zejména společně s Rudolfem Procházkou zasadili
pomyslného brněnského měšťana vrcholného a pozdního středověku do sídelně-sociálního prostoru města, do jeho každodenního fungování, často
narušovaného festivitami či prostě jen nečekanými událostmi. Ve vylíčení
širšího brněnského zázemí přirozeně nemohla scházet ani kapitola věnovaná dominantnímu hradu Špilberku či proměnám brněnského opevnění.
K průběhu slavností vázaných zvláště na paletu církevních svátků se
částečně obrací i oddíl věnovaný sakrální topografii, se subkapitolami o jednotlivých kostelech, kaplích, klášterech či špitálech a o hmotných dokladech
získaných archeologickými výzkumy. Právě díky archeologii a výsledkům
jejích výzkumů prováděných v posledních desetiletích v brněnském jádru se
Rudolfu Procházkovi, ale i Věře Šlancarové, Petru Holubovi, Marku Peškovi
a Davidu Mertovi podařilo předestřít obraz proměny brněnské sakrální
i sídelní architektury v rozmezí vrcholného a pozdního středověku, včetně
poukazů na prolínání řady vlivů pronikajících do stavební podoby města.
Za důležité potvrzení staršího bádání lze považovat shromáždění dokladů o výrazné vazbě brněnských měšťanů k podunajským vzorům, stejně
jako o jejich přetváření do lokální podoby, dané důrazem na praktičnost
těchto řešení. V tomto ohledu pak mohlo docházet ke zdánlivé regresi,
například opuštěním praxe budování sklepů u některých nově zakládaných
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měšťanských sídel. Výrazný prostor ponechaný archeologickým výpovědím
vedl snad k nejdůslednější konfrontaci brněnské situace s analogiemi z širokého geografického horizontu a k poukazu na univerzálnost některých
volených řešení. I když se interdisciplinarita stala obvyklým pojmem, jímž
se zaklíná řada historických publikací, v hodnocené knize se interpretace
dvou klasických disciplín (respektive i dějin umění, zejména v oblasti
architektury) podařilo skloubit do nové kvality, která přesahuje rámec
jedné urbánní monografie. Ostatně v líčení uměleckohistorického vývoje,
zhusta překračujícího svým zasazením do širších souvislostí pás brněnských
hradeb, pokračoval v závěrečné kapitole i Aleš Flídr.
Hodnocená kniha postrádá klasický závěr, byť je otázkou, nakolik
by bylo smysluplné sepisovat závěrečné shrnutí u jednoho dílčího svazku
plánované řady brněnských dějin. Vrátím-li se ke společnému mottu řady
kapitol, lze přinejmenším uvést, že se kolektivu (vesměs) brněnských
autorů podařilo upozornit na leckdy odlišné prostorové uspořádání politických a hospodářských či kulturně-historických struktur a vazeb, jejichž
výrazným uzlovým bodem středověké Brno bylo. Pokus o překonání
koncepční strnulosti urbánních monografií vedl autory k zohledňování
pohledu aktéra – brněnského měšťana – i k zařazení řady inovativních
kapitol, ve kterých dokázali propojit obecnější teze s doklady nalézanými
v městských pramenech. Pokud však mám vyzdvihnout nejvýraznější rys
předkládané knihy, nemohu nezmínit úspěšné propojení závěrů řady
historických disciplín, které z objemného svazku středověkých dějin Brna
vytvářejí dílo hodné následování i v dalších městech.
Martin Čapský
Jiří D o l e ž e l – Jan L a c i n a – Josef Z a c p a l (edd.):
Tišnov. Příroda. Dějiny. Památky. Lidé
Tišnov, Město Tišnov 2013 (vyšlo 2014), 628 s., mnoho černobílých a barevných
vyobrazení v textu, ISBN 978-80-260-5294-4
Prací na tomto svazku se ujal kolektiv zkušených autorů a obsah
knihy skutečně odpovídá kategoriím uvedeným v titulu. S geomorfologií
lokality a jejího okolí, geologickými a mineralogickými poměry, podnebím, vodními toky, živou přírodou a její ochranou i krajinářskou složkou
seznamují Mojmír Hrádek, Drahoš Šikola, Stanislav Ondráček a Jan
Lacina. Nepochybně zaujmou pasáže o vzácných minerálech na Květnici
a Dřínové a krasových jevech (Šikola), stejně jako popisy vegetace všeho
druhu s množstvím vzácných rostlin i říše fauny (Lacina). Obojí je vhodně
doplněno ilustrativními barevnými přílohami.
O pravěkém a raně dějinném osídlení celého Tišnovska pojednal
Milan Salaš. Člověk se v regionu pohyboval od mladého paleolitu, nejstarší
zemědělci s lineární keramikou založili kolem poloviny 6. tisíciletí před
n. l. v areálu města dvě sídliště. Silněji je pak zastoupena až mladší doba
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bronzová (popelnicová pole), chybí halštat a teprve nedávno se přišlo
na přítomnost laténské, tedy keltské kultury. Přítomni tu byli také Germáni.
Ranému slovanskému osídlení se již věnuje Jiří Doležel a své výklady dovádí až do počátku raného novověku (1554). Již v 8. století
vznikla na katastru města jedna slovanská osada, k níž v 9. století přibyla
další; šlo nepochybně o nejvíce vysunutá sídliště tehdy osazeného území
ve směru na Vysočinu. I v 10.–12. století dál fungovala osada mezi dnešním Komenského náměstím a Mlýnskou ulicí. Autor sleduje dále osudy
lokality i kraje na počátku 13. století, kdy severnější Doubravník získali
od olomouckého biskupa páni z Medlova a vznikly kostely v Čebíně,
Deblíně či Újezdě u Černé Hory. Zmiňuje počátek kolonizace, který byl
spojen s německy hovořícím obyvatelstvem, a do první třetiny 13. století
klade také kostel sv. Václava, jehož patrocinium bylo výrazem příslušnosti
k majetku vládnoucího rodu. Následně uvádí založení kláštera Porta coe
li královnou-vdovou Konstancií a jejími syny. Tehdy došlo k proměně
dosavadních Tišnovic v tržní ves, jejíž význam převyšoval některé menší
lokality s tržním oprávněním v okolí. V souvislosti s tím uvažuje o podobě
nejstarších tišnovských parcel a zohledňuje také svědectví archeologie.
Právě posledně uvedený aspekt provází kompletně Doleželův výklad
o středověkém vývoji. Připomíná také rozšíření osídlení o Horní Kukýrnu,
složenou z drobných, nejspíše podsednických usedlostí, a posléze o Věž
(pozdější Humpolka), kterou klášter udělil významné měšťanské rodině.
Rekonstruuje též rozsah farnosti kostela sv. Václava, sleduje vnitřní vývoj
městečka ve 14. století (správa, městský soud, ekonomika). Nepostupuje
striktně chronologicky, látku objasňuje spíše v tematických okruzích.
Všímá si i brněnských měšťanů pocházejících z Tišnova. U rodiny píšící se
„z Tišnova“ je třeba připomenout, že nejstarším známým předkem byl podle
erbu dvou zkřížených řemdihů Jakub z Tišnova, který svoji pečeť přivěsil
namísto některé duchovní osoby 26. června 1293 (Codex diplomaticus et
epistolaris Moraviae IV. Ed. A. Boczek. Olomucii 1845, č. 320, s. 405–409).
Tato pečeť byla dosud mylně považována za pečeť Jakuba, probošta tišnovského kláštera (tak ještě Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae
VII/6. Ed. K. Maráz. Brunae 2013, č. 147; správná identifikace Jan, Libor
(ed.): Dějiny Brna II. Středověké město. Brno 2013, tab. 17.1). Pro 14. století
Doležel konstatuje národnostně složené prostředí. Potomci zakladatelské
vrstvy německého původu patrně ještě stáli v popředí, většina obyvatel
však již hovořila česky (židovské osídlení nelze zaznamenat). U kostela
sv. Václava předpokládá farní školu a uvádí tišnovské rodáky ve službách
církve či studující na vysokém učení; z nich byl nepochybně nejvýznamnějším mistr Šimon z Tišnova.
V husitském období městečko strádalo společně s klášterem, byť jsou
z této doby zprávy spíše skoupé. V roce 1428 vyplenilo klášter sirotčí vojsko
pod velením Velka Koudelníka a řeholnice musely hledat úkryt v Brně,
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kde pak sídlily až do roku 1454. Opravním pánem kláštera se stal Jan
z Pernštejna a jeho vliv se výrazně projevil i v městečku. V sedmdesátých
letech sice byla zástava zrušena a cisterciačky mohly spravovat klášterství
bez vnějších zásahů, v roce 1486 však opravu opět získali pernštejnští páni.
Abatyše s probošty se takovému postupu snažily bránit a budovaly malé
nezávislé panství ze svobodných statků. Jako rozhodující se jeví postup abatyše Barbory Konické ze Švábenic, které se podařilo s pomocí Ferdinanda I.
vymanit roku 1550 z pernštejnského područí, mj. též osvobodila Tišnovské
ode všech robot. Doležel dále sleduje správu a ekonomický chod Tišnova
až do půli 16. století. Neznalého jistě zaujmou i informace o nobilitacích
devíti tišnovských měšťanů, z nichž se Matyáš Tišnovský (Žalkovský ze
Žalkovic) dokonce stal královským prokurátorem markrabství.
O valné části raného novověku a první půli 19. století (do klasického
mezníku 1848) pojednali Michal Konečný a Jiří Dufka. V souvislosti s počátkem třicetileté války připomínají vpád lisovčíků, které Tišnovští vítali
s katolickými korouhvemi, vraždění to však nezabránilo (ubit byl i primátor
Jiřík Mydlář). Lidské ztráty dosáhly podle abatyše Kunhuty z Komořan
dvou stovek a hospodářské škody byly nezměrné. Ještě mnohem horší
bylo řádění Švédů v první půli čtyřicátých let 17. století. V 16. století
byl sice Tišnov víceméně katolickým městečkem, jistý kněz ale podával
podobojí, jiný měl zase manželku a abatyše jej držela navzdory olomouckému biskupovi. Náboženské postoje abatyší v tomto období byly vůbec
dosti tolerantní. Vše se změnilo již v prvních dvou desetiletích 17. století.
V této době se v městečku nacházelo bez mála 200 domů a počet obyvatel
lze odhadovat přibližně na 1 300 osob. V městečku se v tomto období
zakupovali bývalí vrchnostenští úředníci a nižší šlechtici, ale i některé
měšťanské rody (např. Korábové) byly ekonomicky neobyčejně potentní.
Také vhledy do vnitřního, běžného i slavnostního života komunity v době
barokní nelze označit jinak než za zdařilé. Krom práce a náboženských
událostí lze nicméně zachytit i opilecké vády a urážky. Za nepříliš přesnou
je třeba označit formulaci, že v předbělohorském období „nejlépe vymezuje
bezprostřední komunikační dosah městečka pevně daný tišnovský právní okruh,
zahrnující kromě vsí samotného klášterního panství také poddané pernštejnské,
lysické […] vrchnosti“ (s. 298). Tišnovský právní okruh náležející k rozsáhlému okruhu brněnského práva zahrnoval městečka, jež byla centry
jmenovaných panství a kde zasedaly soudy, nikoli přímo poddané. Se
založením cukrovaru baronem Vittinghoffem-Schellem v roce 1837 se
hlásila nová, průmyslová doba. To však již byl klášter zrušený (výnosem
z 19. března 1782), jeho jmění převzal náboženský fond a posléze se stal
pánem tišnovského i veverského panství baron Mundy (na s. 344 vypadl
bohužel jeden či více řádků v místech, kde se právě o těchto záležitostech
pojednávalo). Informace o podobě města z tohoto období jsou již dosti
bohaté, což posloužilo autorům k plastickému výkladu.
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Dobu Františka Josefa I., podobně jako léta první republiky (zde
s Josefem Zacpalem) přibližuje Pavel Cibulka. Ve druhé polovině 19.
století přibývalo domů i obyvatel (k roku 1910 téměř 400 domů a skoro
3 500 lidí). Důležitou roli sehrávalo od roku 1885 vlakové spojení s Brnem
(tzv. Tišnovka ovšem rychlostí nevynikala). Autor dále sleduje národní
tendence, proměny veřejného prostoru i dění v politice a společnosti.
Připomíná i válečné události, např. šarvátku rakouských a pruských vojáků 11. července 1866, shodou okolností se mezi Prušáky nacházel kadet
Paul von Hindenburg (po Petru Vokovi z Rožmberka, který v městečku
nocoval roku 1581, další významná postava středoevropských dějin).
Příslušné strany náležejí také spolkům, jež prožívaly svůj rozkvět od konce
19. století. Zvlášť je zmíněn Sokol, dále katolické organizace, dobrovolní
hasiči či studentský klub Barák.
Doba meziválečné republiky je pojednána tematicky, autoři se věnují
podrobně otázkám urbanistického vývoje lokality i místní politice a spolkové činnosti, nevynechávají ani podnikatelskou sféru a záležitosti školství.
Zmíněna je i obnova kláštera na samém sklonku 19. století (s. 388–389).
Tišnovu za protektorátu se věnoval Ludvík Horčica. Hlavním exponentem nacistického režimu byl tišnovský rodák Erich Binar, který
stál za zatčením řady občanů. Podrobně je pojednána odbojová činnost
nejrůznějších směrů a spojení s partyzánskými oddíly, stejně jako osvobození v květnu 1945. Připojen je soupis obětí odboje i osvobození z řad
tišnovských obyvatel (66 osob) a také rasové perzekuce (23 osob židovské,
12 romské národnosti).
Obdobím 1945 až 2012 se zabýval Pavel Rubeš. Přehledně informuje
o poválečných letech i komunistickém převratu z roku 1948 a o následném
„utahování šroubů“. Zmiňují se i projevy opozice, ba odporu proti stávajícímu režimu, i zde stál konfident Státní bezpečnosti Čačka za popravou
dvou tišnovských studentů, Vlastimila Železného a Aloise Pokorného;
odsouzeni ale byli i další lidé. Kapitola je koncipována chronologicky,
podobně jako etapa po roce 1989. Samostatné kapitoly se dostalo popisu
památek (Jiří Doležel, Michal Konečný) a dále medailonům významných
rodáků či obyvatel.
Kniha o dějinách, přírodě, památkách a osobnostech Tišnova patří
beze sporu k těm nejzdařilejším, které na Moravě v posledních dvaceti
letech vyšly. Publikace se vyznačuje smyslem pro proporcionalitu a ústupem od konzervativnějšího chronologického pojetí v historických pasážích
(škoda, že se to nezdařilo udržet i pro druhou polovinu 20. století). Zaráží
ovšem absence závěrečného soupisu pramenů a literatury, na ten neměli
editoři rezignovat. I tak jde ale o kvalitní a přínosnou knihu, použitelnou
profesionály a radost přinášející místním i rodákům.
Libor Jan
*
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Josef U n g e r (ed.): Boleradický hrad
Brno, Akademické nakladatelství CERM 2015,
84 s. + černobílé ilustrace v textu, ISBN 978-80-7204-923-3
Místo, kde stával boleradický hrad,
v trati Paseky nad obcí, bylo známo fakticky odedávna. Nálezy keramiky, železných
předmětů, zlomků kachlů či spáleného obilí
jsou evidovány již po osmdesát let. Poměrně rozsáhlý a pravidelný obdélný areál (cca
100 × 68 m) vymezený příkopem a vnějším
náspem byl interpretován zpravidla jako
výsledek pozdních opevňovacích aktivit,
spojených nejspíše s působením Korvínovy posádky pod velením Jana Zeleného ze
Šanova, která se tu usadila v roce 1471; vytušit nejstarší podobu hradu nebylo možné.
Z iniciativy Jana Horáka byl v roce 2011
proveden geofyzikální průzkum a v letech
2012–2014 pak byly vyhloubeny strojní
rýhy, jejichž podobu, rozsah a obsah popisuje příspěvek editora sborníku. Tak
bylo zjištěno, že hradní jádro zaujímalo
jen menší část plochy vymezené příkopem.
Nalezena byla zahloubená budova, zřejmě
sklep pod věží (6–7 × 6–7 m), uprostřed
stála zděná budova (šířka zdí 0,9 m) o šířce
cca 5 m a neznámé délce, snad hlavní obytná budova, a dále byl zachycen východně
od ní další, třetí objekt, zřejmě dřevěné
konstrukce, o šířce 5 m. Na severní straně se
nacházelo předhradí s dřevěnou zahloubenou budovou o rozměrech 10 × 35 m, k níž
ještě na koncích přiléhala dvě krátká křídla.
Neznámo kdy byl celý areál ohraničen mohutným příkopem. Skutečnost, že původní
hrad měl jen dřevohlinité opevnění a jeho
architektura se značně vymyká našim představám o hradní architektuře konce 13. či
počátku 14. století, staví nejednu další otázku. Nalezená keramika pochází většinou až
z 15. století, jen v několika případech ze
století předchozího.
Možné historii hradu se věnuje Miroslav Plaček, který naznačuje, že Lev z Boleradic nebyl potomkem Lva z Klobouk,
ale nejspíše jeho synovcem, potomkem majetkově odděleného bratra zakladatele premonstrátské kanonie v Zábrdovicích (kdyby byl synem, zdědil by totiž zakladatelská
práva ke klášteru, ovšem ta přešla jako
odúmrť po zakladateli na panovníka). Jak
Lev z Klobouk, tak Lev z Boleradic a jeho

potomci sídlili v rezidenčních dvorcích
předpokládaných u kostelů v obou lokalitách. Nevylučuje, že jádro hradu začali stavět v první půli 14. století páni z Branišovic,
kteří se po Boleradicích také psali, nebo až
kolem roku 1350 Vilém z Kunštátu. Velký
příkop souvisí podle něj s aktivitami doby
Matyáše Korvína.
Emil Kordiovský pojednal přehledně
o dějinách městečka od středověku do konce 18. století, Jan Horák se věnoval osobnosti učitele a spisovatele Antonína Kolka
a jeho zájmu o hrad, Irena Loskotová posoudila kamnové kachle z hradu (15. století) a Petr Žákovský pojednal o militariích
nalezených v areálu. Úplné jasno ve věci
hradu v Boleradicích by přinesl jen plošný
archeologický výzkum, ovšem i tak jsou
výsledky obsažené ve sborníčku nadmíru
cenné.
Libor Jan
Miloš T a j o v s k ý : Havlíčkův Brod.
Fragmenty z historie
Havlíčkův Brod, Tiskárny Havlíčkův Brod,
a. s., 2015, 240 s., ISBN 978-80-903451-6-4
Historik a archivář Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního
archivu v Havlíčkově Brodě PhDr. Miloš Tajovský (* 1956) se prezentoval sympatickým
publikačním počinem, který nejen dokládá
jeho trvalý zájem o region Havlíčkobrodska
a širší oblast Českomoravské vrchoviny, ale
zároveň prokazuje jeho schopnost materializovat tento zájem ve čtenářsky přístupné
formě i jeho umění zasadit místní témata
do obecnějších, minimálně celostátních
souvislostí. Základem jeho nejnovější publikace se staly články, které uveřejňoval
v letech 2007–2015 v Havlíčkobrodských listech. Jednotlivé texty však pro účel nového
vydání upravil, obsahově rozšířil o výsledky
svých dalších bádání, a co je stejně důležité,
doplnil je o odkazy na archivní prameny
a literaturu a o věcné poznámky.
Kniha, která nese v podtitulu možná
příliš skromně slovo „fragmenty“, neaspiruje na to, stát se uceleným podáním dějin
města v novější době, avšak přináší k nim
mnoho zajímavého a lze říci, že popisované
události a problémy i zachycené osobnosti
představují to podstatné z historické etapy
od národního obrození po moderní dobu.
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Před čtenářem defilují příběhy různých významných osobností, v některých případech
potom osudy jejich pomníků. Až na některé
výjimky nejde o postavy, jež by rozhodovaly
o osudu města či působily v místní politice.
Naopak, běží většinou o osobnosti, které
byly s městem sice spjaty svým původem či
svou prací, ale pro něž hranice města byly
příliš těsné.
Dějepisec Jan František Beckovský,
malíři Antonín Waldhauser a Otakar Štáfl,
politikové Václav Klofáč a Antonín Kalina
(z něhož tiskařský šotek udělal v názvu kapitoly a v obsahu Josefa Kalinu), historik
Zdeněk Nejedlý, herec Karel Noll, skladatel
Jaroslav Křička, spisovatel František Langer, pěvec Jára Pospíšil, blízký spolupracovník prezidenta Emila Háchy Josef Kliment,
ti a někteří další prolnuli alespoň po určitou
dobu své osudy s dějinami města, a zasloužili si tak své místo v publikaci. A z „pomníkových“ postav zmiňme alespoň Bedřicha
Smetanu, Miroslava Tyrše, Tomáše G. Masaryka a Antonína Švehlu. Z pohnutých
osudů mizejících a stěhujících se pomníků
lze vyčíst problém moderní doby – potíže s tím, jak se vypořádat s nedávnou minulostí. Obsažná je kapitola o památníku
obětem obou světových válek. Nesmíme
zapomenout ani na některé osobnosti, jež
brodskému prostředí zůstaly věrné ve větší
míře než věhlasnější světoběžníci. V knize
jsou například jednotlivé kapitoly věnovány
učiteli Františku Petrovi, spisovateli Josefu
Jahodovi, budovateli okresní nemocnice
Bohumilu Zahradníkovi a konečně i Josefě
Havlíčkové, mamince básníka z nejmilovanějších, Karla Havlíčka Borovského.
Miloš Tajovský využil svých znalostí, jež
nabyl ve vrchovaté míře v době, kdy pracoval
jako podnikový archivář, a v další části knihy
soustředil studie o jednotlivých odvětvích
průmyslu, řemesel a obchodu – o pivovarnictví, tiskárenství, papírenství, mlynářství,
lihovarnictví. Dozvíme se, kde se konaly
městské trhy a kde stály masné krámy, získáme základní informace o městské plynárně
a o bankovních ústavech působících v Brodě.
V další části nalezneme články o brodských
spolcích – kromě očekávaného Sokola se seznámíme se Zpěváckým spolkem Jasoň i s tím,
jak se sdružovali cyklisté či hasiči a čím se
zabýval dobročinný spolek Humanita.
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Zajímavé jsou kapitoly o podpoře polských povstalců z roku 1863 ze strany brodských vlastenců a o aféře s kostely pomalovanými v roce 1930 proticírkevními nápisy.
Čtenáře zaujmou pozdější osudy některých
mladíků, kteří tento čin vykonali – novináře Vratislava Šantrocha, Miloslava Farkače,
který emigroval do Sovětského svazu (kde
zmizel v době Velkého teroru třicátých
let), interbrigadistů Oty Hromádka a Josefa Huška, kteří stejně jako další vandal,
Jan Musil, v roce 1945 nastoupili kariéru
stranických funkcionářů. Musil posléze vynikl jako vyšetřovatel při přípravě procesu
s „protistátním spikleneckým centrem“
a dostal se mu nakonec do rukou i jeho
bývalý druh Hromádko. Půvabná je kapitolka o volbě „primátora“ rázovité čtvrti zvané
Škvárovna (oficiálně Poříč; jde o současné
bydliště autora knihy a rodiště autora těchto řádků) a o společenském a spolkovém
životě „Škvárováků“. V poslední části knihy
shromáždil autor články o některých budovách (školy, zájezdní hostinec U Slunce, divadlo na Koňském trhu), o plovárně
a okrašlovacím spolku Budoucnost, jehož
členové iniciovali vznik městského parku.
Graficky velmi pěkně vypravená kniha
je vybavena bohatou a kvalitní obrazovou
přílohou, přičemž u každého obrázku je
vzorně uveden jeho původ, dále soupisem
pramenů a literatury a seznamem použitých
zkratek. Lze jen litovat toho, že nebyl připojen rejstřík osob. Kniha zajisté zaujme
nejen historiky, ale rovněž všechny zájemce
o dějiny města, které po většinu své historie
neslo jméno Německý Brod. Jiří Křesťan
Karol B í l e k et al.: Malé dějiny Sobotecka III. Kdo je kdo v dějinách Sobotecka a Dolnobousovska
Sobotka, Město Sobotka 2015, 576 s., ISBN
978-80-260-9112-7
Vydáním recenzovaného svazku se
završuje mimořádný ediční projekt, v kontextu regionální odborné literatury ojedinělý a v každém případě nikoliv „malý“,
jak skromně naznačuje titul řady. Po vydání
dvou svazků dějin Sobotecka z let 2008
a 2013, nesoucích podtitul Příroda, osobnosti, data, události (srov. anotaci o druhém
svazku in Časopis Matice moravské 133,
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2014, s. 222–223) a čítajících úhrnem bezmála 400 tiskových stran, překročilo nyní
dílo rozsah tisíce stran. Jeho přednost pochopitelně netkví jen v udivující kvantitě,
ale především v nesporné kvalitě zpracování, jež může být inspirující i pro mnohé
projekty akademické. Sepsání knihy se ujal
s malým kolektivem spolupracovníků archivář, kulturní organizátor a historik Karol
Bílek, pracovník Literárního archivu Památníku národního písemnictví, čestný občan
města Sobotky. Díky podpoře města mohl
být zmíněný svazek vydán v hezké grafické podobě a ve velkorysém nákladu 1 200
výtisků. Ten vychází vstříc očekávanému
zájmu místních obyvatel a rodáků i dalších
zájemců z odborné i laické veřejnosti.
Svazek navazuje na slovníček Kdo byl
kdo v dějinách Sobotecka, který Karolu Bílkovi vydala v roce 1995 Městská knihovna
Fráni Šrámka v Sobotce a jenž se setkal
v regionu s živým ohlasem. Nová publikace
přinesla v první řadě teritoriální rozšíření
záběru o dolnobousovskou část bývalého
soboteckého okresu. Markantní je však především podstatné rozšíření počtu zpracovaných hesel. V uznalém úvodu vynikajícího
historika a encyklopedisty Josefa Tomeše
z Masarykova ústavu a Archivu Akademie
věd České republiky čteme tuto charakteristiku publikace: „Podává navýsost reprezentativní, snad téměř úplný výčet osobností tak či
onak spjatých s dějinami kraje od nejstarších
dob po naši přítomnost. Defilují v ní představitelé různých epoch, společenských a profesních
skupin, výluční protagonisté regionálních dějin i aktéři, kteří významně překročili místní
rámec“ (s. 5).
Do zorného úhlu autorů hesel se dostali příslušníci šlechtických rodů a jejich
zaměstnanci, představitelé církví, reprezentanti samosprávy a správní úředníci, učitelé,
lékaři, právníci, vědci, umělci, představitelé selských rodů i průmysloví podnikatelé,
kulturní organizátoři, významní rodáci,
propagátoři kraje i chalupáři. Počíná se nikoliv od Adama, ale od Stanislava Adamce,
organizátora maškarních průvodů, obecních
plesů a soutěží ve štípání polínek v Drštěkryjích, a herce Jiřího Adamíry, pobývajícího často na chalupě ve Spyšové, a končí se
ruským legionářem a přednostou železniční
stanice v Sobotce Václavem Žohou. Defilé

osobností je opravdu imponující, byť je
jasné, že ne vždy se podařilo pro absenci
pramenů dohledat všechny informace.
Dílčí texty mají promyšlenou strukturu
a přesahují mnohdy svou informační hodnotou obvyklý rozsah hesel slovníkových
příruček. Přitom jsou zpracovány v maximálně úsporné formě. Po příjmení (u žen
též příjmení za svobodna) a jménu následují datum a místo narození (a případně
úmrtí) a je nám předložena základní charakteristika osobnosti. Následuje stručný
popis života dané osoby a přehled jejích
nejdůležitějších děl, především pak těch, jež
se vztahují k soboteckému kraji, doplněný
soupisem časopisů a sborníků, do nichž
jednotlivec přispíval (opět jde jen o výběr,
zaměřený primárně regionálně). V heslech
se objeví i pseudonymy, přezdívky a autorské značky osob. Užitečným se jeví vybraný
přehled literatury a pramenů k osobnostem
Sobotecka a Dolnobousovska, podchycených v jednotlivých heslech. Na závěr pak
stojí dvě rubriky, charakterizované svými
názvy: „Pozůstalost“ a „Hrob“. Ruka archiváře, spojovatele tohoto světa s oním, se
inu nezapře…
Publikace, do níž kupodivu nebyl
zařazen její obsah, přináší kromě hesláře
a úvodních slov také jmenný rejstřík, seznamy zkratek (včetně zkrácených citací
pramenů a literatury) a iniciál spolupracovníků. Nelze pochybovat o užitku knihy, která přináší především obdivuhodnou masu
utříděné a přehledně podané faktografie,
shromážděné v jednotlivých heslech. Dozvídáme se navíc řadu zajímavých detailů,
například že v roce 1848 vytvořil na přání
lékárníka Antonína Fierlingra prapor pro
soboteckou národní gardu malíř Josef Mánes (s. 276). „Velké“ dějiny se proplétají
s těmi „malými“. Lze si jen přát, aby si kniha
našla své vděčné uživatele a všechny tři publikace edičního projektu Malé dějiny Sobotecka se staly inspirací pro další regionální
historiky, archiváře a muzejní pracovníky.
Jiří Křesťan
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Viktor V e l e k : Lumír 150. Sbormistři
českoslovanského zpěváckého spolku
„Lumír“ ve Vídni / Chorleiter des tschechoslawischen Gesangvereines „Lumír“
in Wien
Třebíč – Vídeň, Apis Press – Českoslovanský
zpěvácký spolek Lumír 2015, 564 s., ISBN
978-80-904925-2-3
Muzikolog Viktor Velek, působící jako
vedoucí Katedry teorie a dějin umění Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, je
autorem rozsáhlého a tematicky bohatého
vědeckého díla. Věnuje se odrazu svatováclavské tradice v hudební kultuře, publikoval
studie o problematice lužickosrbské hudby
a v poslední době se systematicky zabývá
hudbou a hudebními aktivitami vídeňských
Čechů.
Počátky zájmu Viktora Velka o hudební kulturu české komunity v Rakousku
je možné datovat do období zhruba před
deseti lety. Tehdy studoval v doktorském
programu na vídeňské univerzitě, kde
v roce 2008 obhájil disertaci na téma Die
St. Wenzelsche Musiktradition von ihrem
Anfang bis 1848. Několik let strávených
ve Vídni využil nejen k intenzivní pramenné
heuristice a ke studiu relevantní literatury
k problematice hudebního odkazu české
menšiny, ale i k navázání řady neformálních
vztahů s představiteli současné české komunity v Rakousku. Klíčovým z hlediska jeho
dalšího odborného směřování byl zejména
kontakt s jedním z posledních členů zpěváckého spolku Lumír, dnes již zemřelým
Josefem Koutníkem, který Viktoru Velkovi
zpřístupnil a nakonec předal rozsáhlý archiv
tohoto nejstaršího českovídeňského zpěváckého spolku.
Práce na anotované publikaci byla dále
umožněna díky postdoktorskému grantovému projektu Musikkultur der Wiener
Tschechen 1840–1939, jehož řešitelem
byl Viktor Velek v letech 2008–2011. Jedním z výsledků projektu bylo i vytvoření
sbírky dokumentů k dějinám české hudební kultury ve Vídni, která je pod názvem
Hudební archiv Česká Vídeň deponovaná
ve Výzkumném středisku historických menšin ve Vídni.
Publikace si klade za cíl přinést životopisy všech sbormistrů zpěváckého spolku Lumír od jeho založení v roce 1865 až

244

po jeho obnovení v roce 2013. Autor musel za tímto účelem podniknout rozsáhlou
heuristiku. Kromě vlastního archivu spolku
Lumír a dalších spolkových archivů (Archiv
Školského spolku Komenský, Archiv Slovanské besedy ve Vídni ad.) využil rovněž
rakouské, české a slovenské veřejné archivy
a další instituce. Sympaticky působí i jeho
systematické dohledávání potomků a dalších příbuzných, kteří v řadě případů poskytli nejen cenná svědectví, ale i unikátní
písemný nebo obrazový materiál.
Dvojjazyčná publikace, zaměřená jak
na českou, tak na rakouskou čtenářskou
obec, je rozčleněna do několika kapitol.
Po zdravicích českého velvyslance v Rakousku Jana Sechtera, předsedy obnoveného spolku Lumír Pavla Koutníka a předsedy
Menšinové rady české a slovenské větve
v Rakousku Pavla Rodta následuje krátký
úvod, věnovaný dějinách spolku. Má spíše
tezovitý charakter, jelikož soustředěnější
a podrobnější výzkum zatím nemohl být
z různých důvodů proveden. Založení Zpěváckého spolku Lumír úzce souviselo s činností čtenářsko-zábavní besedy rozvíjející
své aktivity původně v hostinci U Herkulánů ve vídeňském okrese Wieden. Sbor
poprvé veřejně vystoupil na svatováclavské
zábavě v roce 1864 a o rok později se ustavil oficiálně na spolkovém základě. Vývoj
zpěváckého spolku pak úzce kopíruje dějiny
české komunity v Rakousku, se všemi jejími zvraty. Postupný nezájem vedl k praktickému ukončení činnosti v osmdesátých
letech 20. století. Téměř po čtyřiceti letech
došlo v roce 2013 zásluhou skupiny nadšenců k obnovení činnosti spolku i sboru,
přičemž jedním z nejdůležitějších iniciátorů
byl právě Viktor Velek.
Celkem 23 kapitol o jednotlivých sbormistrech je sestaveno dle jednotné metodiky. Autor se pokusil na základě dostupných
zdrojů shrnout životopisná data a zároveň
přinesl kompletní přehled skladatelské,
popřípadě publicistické činnosti jednotlivých osobností, pokud měl příslušné údaje
k dispozici. Rovněž v této souvislosti musel
Viktor Velek podniknout rozsáhlou heuristiku. Jejím výsledkem jsou pak často unikátní informace o doposud neznámé tvorbě
jednotlivých sbormistrů a také identifikace
jejich hudebních pozůstalostí, uložených
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v různých institucích v Česku i v Rakousku.
Nejvýznamnější objevy se autorovi podařilo
učinit v případě Konstantina Aloise Jahody-Křtinského (1828–1895), Roberta Volánka
(1851–1929), Josefa Ferdinanda Skalického
(1863–1933), Jana Stiebera (1857–1930),
Jaromíra Herleho (1872–1945), Jaroslava Jindry (1890–1970), Bohuslava Karla
Čumpelíka (1894–1943) a Antonína An-

derleho (1909–1985). Výsledné biogramy
jsou důležitým zdrojem nejen pro další
muzikologické bádání, ale i pro širší témata dějin české komunity v Rakousku nebo
dějin česko-rakouských vztahů.
Kniha je kromě závěrečného seznamu pramenů a literatury doplněna rovněž
abstraktem a jmenným rejstříkem.
Jan Kahuda
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Kronika
Mezinárodní vědecké sympozium „Francis Dvorník – Scholar and His
Work“
U příležitosti čtyřiceti let od úmrtí vlivného moravského historika,
byzantologa a vysokoškolského pedagoga světového jména Františka
Dvorníka (1893–1975) připravil Slovanský ústav Akademie věd České
republiky, v. v. i., v Praze originální pietní vzpomínku v podobě mezinárodního vědeckého sympozia nazvaného Francis Dvorník – Scholar and
His Work. Ve čtvrtek 10. září 2015 se několik desítek badatelů z různých
humanitních oborů setkalo v reprezentativní budově Akademie věd České
republiky, ve vile Lanna. Odborné přednášky, jež na místě zazněly, byly
prosloveny v angličtině, závěrečná pak ve francouzštině.
Vědecká událost mezinárodního významu byla slavnostně zahájena
úvodními projevy Pavla Barana, místopředsedy Akademie věd České
republiky, Heleny Ulbrechtové, ředitelky Slovanského ústava Akademie
věd České republiky, a kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského
a primase českého. Následovaly dva profilující příspěvky. O životě a díle
Františka Dvorníka zasvěceně promluvil Vladimír Vavřínek (Slovanský
ústav Akademie věd České republiky), historikovo působení ve Spojených
státech amerických, konkrétně v Dumbarton Oaks, bylo tématem přednášky
Roberta Thomsona (University of Oxford). Thomsonův text v zastoupení
přečetla Petra Melichar (Slovanský ústav Akademie věd České republiky).
Po krátké přestávce pokračoval program sympozia svým druhým
blokem. V něm se svými příspěvky prezentovali Pavel Ambros (Univerzita
Palackého v Olomouci), který přednášel o protoekumenickém charakteru
velehradského unionismu, Marcello Garzaniti (Università degli Studi di
Firenze), jehož vystoupení se týkalo cyrilometodějské misie a její reflexe
ve Dvorníkově díle, a dále Maddalena Betti (Università degli Studi di
Padova), která se zaměřila na problematiku Metodějovy arcidiecéze na pozadí sedmé kapitoly Dvorníkovy monografie Les légendes de Constantin et de
Méthode vues de Byzance (Praha 1933). Závěrečným řečníkem byl Filippo
Ronconi (École des hautes études en sciences sociales Paris), jenž pojednal
o Dvorníkově výzkumném podílu na současných znalostech o Photiově
schizmatu.
Setkání věnované osobnosti Františka Dvorníka představilo několik
různých pohledů (český, britský, italský a francouzský) na celoživotní dílo
moravského církevního historika a byzantologa. V zásadním bodě se však
všechny příspěvky shodovaly, totiž v konstatování neopomenutelného vý-
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znamu Františka Dvorníka pro minulé i dnešní badatele v daném oboru.
Pražské připomenutí tohoto výrazného badatele lze považovat za velmi
důstojné.
Lukáš F. Peluněk
Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii
Ve dnech 6. a 7. října 2015 se v prostorách Clam-Gallasova paláce
v Praze konala 34. výroční konference Archivu hlavního města Prahy.
Ústředním tématem byl výtvarný obraz měst od středověku po současnost. Ke slovu tak přišly nejen v názvu avizované grafické a fotografické
„portréty měst“, ale také jejich dokumentární hodnota či různé způsoby
manipulace s jednotlivými prvky městské zástavby a motivy, z nichž toto
cílené inscenování podoby měst pramenilo.
V úvodním referátu nastínil Jiří Pešek (Praha) různé funkce, jež
dobová vyobrazení měst plnila. Podtrhnul přitom, že zpravidla nejde o dokumentárně přesné zachycení skutečnosti, nýbrž o schematickou charakteristiku měst (tzv. identifikační šifry), založenou na selektivním zdůraznění
či potlačení vybraných objektů. Na tyto teze navázali svými metodologicky
laděnými referáty Viliam Čičaj (Bratislava) a Eva Chodějovská (Praha),
která na příkladu Prahy ilustrovala proces formování identifikační šifry
města od naddimenzovaného mapového znaku (charakteristický meandr
Vltavy) po individualizovaný symbol (pohled přes Karlův most na Pražský
hrad s nedostavěnou katedrálou).
Praze byla věnována také následující sekce, zaměřená na raný novověk. Jana Hubková (Ústí nad Labem) upozornila na specifický rys letáků,
v nichž vyobrazení reálných míst často doprovázejí ireálné texty a konkrétní
události naopak mohou být ilustrovány obrazy vypůjčenými z odlišného
prostředí. K analogickému závěru, tedy že kvalita zobrazení je odvislá
od publicistického účelu, došel na příkladu střetu Pražanů s Pasovskými
na Malostranském náměstí také Zdeněk Hojda (Praha). Mozaiku doplnily
pohled na peripetie vzniku Huberova plánu Prahy (Jan Mokre, Vídeň)
a zamyšlení Tomáše Dvořáka (Praha) nad možnostmi zapojení dobových
vyobrazení a modelů měst do moderních sugestivně působících muzejních
expozic. Diskutována byla především otázka, do jaké míry autoři vedut
pracovali na základě osobního pozorování či vycházeli z přípravných skic
a starších předloh a jak tato skutečnost ovlivňovala výslednou podobu
vyobrazení.
Příspěvky navazujících bloků zkoumaly různé strategie využívané při
komponování obrazů pozdněstředověkých a raněnovověkých měst, včetně
dobových teoretických návodů (Thomas Manetsch, Curych). Referující
přitom shodně konstatovali, že dobová realita byla jak v ikonografických,
tak v literárních pramenech (Marie Tošnerová, Praha) transformována
s ohledem na konkrétní zadání. Možnosti vzájemné koexistence různých
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uměleckých forem tematizovala na příkladu básně oslavující Vratislav a doprovodné veduty Kalina Mróz-Jabłecka (Vratislav). Výsledkem záměrné
manipulace podřízené politickým a reprezentačním cílům objednavatele
přitom nemusel být pouze výběr konkrétních objektů (Klara Kaczmarek-Löw, Weißenburg) či událostí (Vladimír Segeš, Bratislava), ale také způsob,
jakým byly zpodobněny. Tento přístup velmi výstižně ilustroval Gerhard
Jaritz (Budapešť) na příkladu „ošklivých“ měst, jejichž estetické nedostatky
(poškozené budovy, absence dláždění) symbolicky vyjadřují nefunkčnost obce v širokém slova smyslu. Jiným projevem tohoto přístupu bylo
ve středověku velmi oblíbené zobrazování měst jako sakrálního prostoru
(Zoë Opačić, Londýn) nebo záměrné inscenování Vídně a Prahy v raném
novověku jako „nedobytné pevnosti“ a „městské krajiny“ (Ferdinand
Opll, Vídeň; Jiří Pešek, Praha). Následující diskuze se zabývala především
otázkou, do jaké míry se do výsledné podoby veduty (včetně výběru zachycených objektů) promítaly schopnosti a znalosti jejího autora, doporučení
dobových návodů a konkrétní přání objednavatele.
Odpoledne se pozornost referujících přesunula také za hranice střední Evropy, a to i do zámoří. Kromě sledování architektonických proměn
vybraných měst (Lvov, Riga, Elbing) během raného novověku (Łukasz
T. Sroka, Krakov; Margarita Barzdeviča, Riga; Roman Czaja, Toruň) byly
reflektovány také případy, kdy se tvůrci vedut museli vyrovnat s neobvyklými okolnostmi. Ať už šlo o vyobrazení zaniklých objektů, jako byl
Chrám v Jeruzalémě (Falk Wiesemann, Düsseldorf), lokalit postižených
válečnými střety (Simona Slanička, Bern) či požáry (Daniela Schulte,
Curych), přístavů pozorovaných z mořské hladiny (Marco Cadinu, Cagliari),
nebo o zpodobnění báňských provozů středoslovenských měst (Barbara
Balážová, Bratislava). Michal Bada (Bratislava) v této souvislosti upozornil na specifické postavení Bratislavy, jejíž obraz projíždějící cizinci pod
dojmem blízkosti osmanské hranice obohacovali o různé prvky orientální
kultury, včetně mešit. Jose Cáceres Mardones (Curych) demonstroval
střet odlišných kulturních prostředí na příkladu „veduty“ inckého Cuzca.
Z kontrastního spojení užité formy (veduty) a reality zcela nepodobné té
evropské vzešlo schematické zobrazení skrývající různé symbolické prvky.
O teoretický pohled tento blok obohatil Michael Locher (Burgdorf), který
sledoval vliv strategie zvelebování veřejných prostranství měst (tzv. embel
lissement) na architektonickou podobu Prahy v 18. století.
Druhý den konference otevřela série interdisciplinárních příspěvků,
které fenomén vedut reflektovaly z pohledu archeologie, geoinformatiky,
historické geografie a kartografie, stavební historie (Vilém Walter, Brno)
a dějin umění (Ralph Melville, Mohuč). Pozornost přednášejících byla
primárně zaměřena na dokumentární hodnotu zkoumaných vyobrazení.
Míru zkreslení skutečnosti přitom významně ovlivňovaly nejen zvolený úhel
pohledu nebo použité grafické předlohy, ale také umělecká licence autorů
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(Vilém Zábranský a Pavel Raška, Ústí nad Labem). K podobným závěrům
dospěl i tým analyzující rytiny bitevních scén (Jan Chlíbec, Tomáš Janata,
Václav Matoušek a Růžena Zimová, Praha). Identifikované odchylky ve výškopisu a vzdálenostech se pohybovaly v řádech několika desítek metrů.
Diskutována byla především věrohodnost krajinných prvků obklopujících
města a nejrůznějších detailů v rámci městské zástavby.
Následující sekce byla věnována pražské aglomeraci v 19. a 20. století. Arno Pařík (Praha), který sledoval vývoj obrazu Židovského Města
na pražských prospektech, konstatoval, že ghetto bylo navzdory své velikosti
na vedutách Prahy hluboko do novověku prakticky „neviditelné“. Dlouho
opomíjená čtvrť se zájmu umělců dočkala teprve s nástupem romantismu.
Zamyšlení Kateřiny Bečkové (Praha), zda lze v tvorbě grafiků a fotografů
19. století zachytit stopy sílícího památkového vědomí, zůstalo bez jednoznačné odpovědi. Miroslava Přikrylová (Praha) představila prvorepublikový
cyklus panoramatických fotografií dokumentujících rychle se měnící tvář
pražských periferií a objekty, které musely ustoupit nové výstavbě. Tentýž
proces z pohledu propagátorů moderní architektury zkoumala Mariana
Kubištová (Praha), přičemž analyzovala, kterými stavbami se město prezentovalo v soudobém tisku.
Konferenci uzavřel blok mapující různé motivy, které stály u zrodu
portrétů moderních měst. Hned úvodní příspěvky, analyzující ikonografické soubory s tématem Mnichova (Elisabeth Angermair, Mnichov), Talinu
(Tõnis Liibek a Raimo Pullat, Talin) a Krakova (Konrad Meus, Krakov),
přitom jasně ukázaly, že dobová realita může být značně zdeformovaná
i na vyobrazeních „dokumentární“ povahy. Na vině přitom nemusí být pouze cenzura (zákaz fotografování vojenských objektů), ale také výběr zobrazovaných témat a událostí, který mohl být ovlivněn například komerčními
důvody (prodej suvenýrů) nebo snahou potlačit prvky nezapadající do zamýšleného konceptu (průmyslové objekty). Podobných prostředků přitom
využívali také komunální politici prezentující své obce jako „zdravá města“
s moderní zdravotní a sanitární infrastrukturou (Jörg Vögele, Düsseldorf)
a v rafinovanější podobě rovněž propaganda totalitních režimů. V okupované Toruni (1939–1945) se tak oficiální fotografové vedle zdůrazňování
německého charakteru města zaměřovali na chudinské čtvrti, spojované
s předešlým režimem (Marek Podlasiak, Toruň). S různými časovými liniemi
pracovali při inscenování nové podoby metropole i představitelé stalinistické Prahy, kteří kromě socialistické výstavby využívali také vybrané historické
památky symbolizující „pokrokové tradice“ národa (Michal Kurz, Praha).
Na pomezí mezi dokumentací a ideologicky motivovanými snímky pak stojí
soubor fotografií zachycujících tzv. Bílé Město v Tel Avivu. Tato enkláva,
vznikající ve třicátých letech 20. století v těsné blízkosti palestinské Jaffy,
totiž nepředstavovala pouze razantní průnik moderní architektury na Blízký
východ, ale také prvek, který měl odlišit sídliště židovských přistěhovalců
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od místní tradiční zástavby (Alexandra Klei, Berlín). Diskutovány byly
především různé způsoby, jimiž dobová propaganda pracovala s tématy
jako nedostatek, chudoba, blahobyt či pořádek.
Přednesené příspěvky, stejně jako diskuze během jednání, ukázaly, že
navzdory měnícím se prostředkům je „pohledům na města“ společné cílené
inscenování a selektivní nahlížení. Bez ohledu na dobu vzniku a různé
motivy stojící u zrodu jednotlivých děl jde vždy o výsledek větší či menší
manipulace s reálným předobrazem. Kromě samotného úhlu pohledu
a prostého akcentování či potlačení vybraných prvků se při inscenování
měst výrazně uplatňují také selekce zobrazovaných objektů (jevů či osob)
nebo jejich reinterpretace vycházející z doplněných atributů a vhodně
zabarvené legendy. Jedno a totéž místo tak lze v souladu s rozličnými
zadáními konstruovat mnoha různými způsoby. Konferenční příspěvky
budou publikovány ve sborníku Documenta Pragensia XXVI.
Martina Maříková
Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století
Ve dnech 4.–6. listopadu 2015 se v Týnci nad Sázavou uskutečnila
vědecká konference uspořádaná Státním oblastním archivem v Praze,
Muzeem Podblanicka a Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České
republiky, v. v. i. Záštitu nad ní převzali senátor Jiří Burian, Ministerstvo
kultury České republiky a starosta města Neveklova Jan Slabý. Impulzem
bylo výročí spojené se vznikem výcvikového prostoru na Benešovsku
v letech 1942–1945, které určilo i volbu místa konání. Stěžejním tématem
se staly migrace spjaté se zřizováním vojenských prostorů na území českých zemí. Snahou organizátorů bylo zasadit tyto přesuny obyvatelstva
do širšího kontextu migrací ve 20. století. Jelikož je problematika migrací
v přítomné době navýsost aktuální, byly téměř nevyhnutelné i drobné
přesahy do současnosti.
Během tří dnů byly předneseny příspěvky zařazené do čtyř tematických okruhů. První blok se zabýval teorií výzkumu migrací. Úvodní referát
přednesl Tomáš Dvořák a věnoval se v něm mimo jiné definicím pojmů jako
nucené migrace, etnické čistky, transfery a výměny obyvatelstva. V další
části mluvil o úskalích takto tematicky orientovaného bádání a o různých
pohledech na typologii se zaměřením na období 20. století. Kladl si také
otázku, zda má toto kategorizování pro další zkoumání vůbec smysl. Referát
Václavy Horčákové byl shrnutím dosavadních výsledků historiografie
orientující se na české, potažmo československé migrace a představil její
inspirační zdroje i tendence ve výzkumu od roku 1945.
Následující příspěvek, nazvaný Regionalita původu, se věnoval československým zahraničním vojákům za druhé světové války. Přednášející
Zdenko Maršálek statisticky zpracoval otázku, odkud pocházeli příslušníci
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československé armády a za jakých okolností do ní vstupovali. Zcela odlišně zaměřený příspěvek přednesl Stanislav Brouček. Centrem jeho zájmu
byla pracovní migrace z Vietnamu do Československa v druhé polovině
20. století. Svoji pozornost věnoval především bilaterálním hospodářským
smlouvám mezi oběma zeměmi a také zařazení vietnamských učňů a dělníků do konkrétních průmyslových odvětví.
Druhý jednací den byl zaměřen na migrace ve vztahu především
ke dvěma tématům: vznik vojenských výcvikových prostorů a odsun německého obyvatelstva včetně následného osídlování pohraničí. V pořadí druhý
blok konference zahajoval příspěvek Zlatice Zudové-Leškové věnovaný
především terminologii z oblasti nucených migrací, jejím úskalím, ale také
integraci a asimilaci. Následující příspěvek Jana a Daniely Němečkových
analyzoval plány germanizace českých zemí za druhé světové války, spojené
na jedné straně s osídlováním české půdy etnicky německým obyvatelstvem
a na straně druhé se vznikem a rozšiřováním vojenských cvičišť. Zvláštní
důraz byl kladen na vojenské cvičiště na Benešovsku. Pavel Minařík na téma
navázal přehledovým pojednáním o zřizování a rozšiřování vojenských
výcvikových prostorů v Československu. Přednášející zdůraznil kromě
odchodu původního obyvatelstva z území zabraného vojenskými složkami
také migrace spojené se stěhováním vojáků a civilního obyvatelstva v osobách příslušníků jejich rodin.
Další referáty se týkaly konkrétních vojenských prostorů. Tomáš
Zouzal se zaměřil na českou a německou správu, která zajišťovala přesídlování obyvatelstva z plánovaného území výcvikového prostoru Böhmen.
Na tento příspěvek navázala Michaela Zemánková, která promluvila především o roli četnictva v rámci procesu vystěhování obyvatelstva v důsledku
rozšíření vojenského cvičiště na Vyškovsku za druhé světové války. Na vojenský výcvikový prostor Milovice se zaměřil Michal Řezníček. Věnoval
se mimo jiné prostředkům, kterých bylo užíváno pro donucení obyvatel
k odchodu, nebo situaci po druhé světové válce, kdy se obyvatelé začali
vracet do svých původních domovů. Jiří Jelínek tematizoval plánovaný
výcvikový prostor SS u Jihlavy, k jehož zřízení byl vydán pokyn na sklonku
roku 1944. V té souvislosti bylo obyvatelům přislíbeno, že se po skončení
války budou moci do svých vesnic vrátit. Poslední příspěvek z tohoto bloku
byl věnován vojenskému výcvikovému prostoru v Brdech v období druhé
světové války. Jeho autor Josef Verfl se zabýval mimo jiné participací
vládního vojska na odklízení lesní katastrofy nebo problematikou ochrany
církevních památek v daném prostoru.
Třetí tematický blok, s přívlastkem politický, se soustředil, jak již bylo
řečeno, na problematiku odsunu německého obyvatelstva z Československa
po druhé světové válce a s tím spojeného osídlování pohraničí. Jako první
vystoupil Matěj Spurný, který ve svém příspěvku Myslet odsun akcentoval různé aspekty daného problému: možnost dobového ospravedlnění
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a následné naděje, destrukce právního systému a etnizace práva, spirála
násilí, jež provázela transformaci společnosti, integrující prvek v poválečné
společnosti i v politice či důsledky v podobě současné společenské uzavřenosti vůči cizincům. Dalším referátem navázala Helena Nosková, která se
zaměřila na migrace v pohraničí v letech 1945–1960 z pohledu archivních
pramenů a orální historie. Mluvila mimo jiné o specificích jednotlivých oblastí. Pohraničí se věnoval také další přednášející, David Kovařík, který se
soustředil na migrace v okolí československé státní hranice od roku 1945,
od divokého odsunu přes přesídlování obyvatelstva v souvislosti se zřízením
hraničního pásma až po vznik železné opony a zakázaného pásma. Kromě
pohybu do vnitrozemí zmínil také příchod armády do tohoto prostoru.
Další příspěvky se týkaly období druhé republiky. Tématem prvního
z nich byla péče o uprchlíky z pohraničí, kterou zajišťovaly Ústav pro péči
o uprchlíky a jemu podřízené instituce, a dále pomoc ze strany československých obyvatel nebo podpora ze zahraničí. Jeho autor Jan Benda
konstatoval, že se různé organizace snažily zajistit uprchlíkům náhradní
zaměstnání, ubytování či zařízení domácnosti. Petr Bednařík navázal
rozborem dvojího pohledu židovského obyvatelstva na migraci za druhé
republiky. Zatímco sionisté hledali způsob úspěšné emigrace, asimilanti
pokládali odchod z vlasti za zradu republiky.
Pod tajemným názvem Akce „ŽK“ se skrýval příspěvek o zrušení ženských klášterů v Československu a o přesídlování řeholnic. Přednášející
Lenka Svobodová se soustředila jak na samotné stěhování řádových sester
do určených míst, tak na způsob, jakým se jim dařilo přesunům vyhnout.
Třetího dne byly na programu referáty týkající se migrací zapříčiněných hospodářskou a sociální situací. První příspěvek tohoto bloku se
týkal migrace Čechů a Rusínů z Podkarpatské Rusi, jejich následného
usazování v českých zemích a obtížného vymezení jejich národnostní příslušnosti. Zcela odlišné téma zvolil Robert Stojanov, který se zabývá environmentálními migracemi. Nejprve definoval pojmy jako environmentální
migranti, environmentální přesídlenci či plánovaní přesídlenci. V druhé
části příspěvku se věnoval migracím spojeným se stavbami přehrad Tři
soutěsky v Číně a Slezské Harty v Česku. Emil Kordiovský na otázky spojené s výstavbou přehrad navázal, ale soustředil se na oblast jižní Moravy,
konkrétně na budování vodních děl Vranov, Brněnská přehrada a Nové
Mlýny. Mluvil například o vybudování nové obce Bítov, přenesení obce
Kníničky nebo o úplném zániku Mušova.
Do posledního bloku konference byly zařazeny příspěvky týkající se
pracovní migrace, a to jak nucené, tak dobrovolné. Karel Řeháček se zabýval
pracovním nasazením cizích státních příslušníků v protektorátním průmyslu.
Konkrétně se zaměřil na Zbrojovku v Holýšově a pozornost věnoval nejen
dělníkům, ale i dozorcům. O pracovních migracích v letech 1945–1953 se
zaměřením na těžký průmysl referoval Jiří Topinka. Mluvil nejen o čerpání
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pracovních sil ze Slovenska, ale také o náboru z řad neodsunutých Němců.
V další části svého příspěvku analyzoval způsob získávání pracovních sil
a jejich fluktuaci, nepřipravenost zázemí pro dělníky a horníky a v neposlední řadě jejich vysokou úmrtnost. Blok završil Tomáš Dvořák svým časově
stejně vymezeným referátem na téma regulace trhu pracovních sil. Dotkl
se československých plánů na změny v oblasti pracovního trhu a rozvedl
především problémy rozptýlení Němců po ukončení organizovaného
odsunu a narušení zmíněných plánů kvůli poptávce po hornících (těžba
uranu, doly na Ostravsku).
Závěr konference patřil generální diskusi, které se jako panelisté zúčastnili Jan Rychlík, Jan Čižinský, Matěj Spurný a Tomáš Dvořák a během
níž zazněly z pléna mimo jiné otázky, zda je oprávněné mluvit o dobrovolné
migraci a jaké druhy migrací v úhrnu rozlišujeme. V návaznosti na tuto
akci by měl v letošním roce vyjít konferenční sborník.
Jana Křehlíková
První aktivity Výzkumného centra pro dějiny východní Evropy
Výzkumné centrum pro dějiny východní Evropy Historického ústavu
Akademie věd České republiky, v. v. i., (Centrum) zahájilo svoji činnost
1. září loňského roku. Cílem Centra je obnovit a rozvinout tradici českých
historických a kulturních komparativně a mezioborově pojatých studií
dějin východní Evropy v širokém geopolitickém záběru. Východní Evropa
je chápána jako geopolitický a kulturní prostor Ruska, Ukrajiny, Běloruska,
Pobaltí a zemí někdejšího Sovětského svazu s převahou slovanského živlu
a možnými přesahy do sousedních a vztahově s tímto územím provázaných
oblastí a kultur. Centrum chce především zajišťovat spolupráci s badateli
a výzkumnými institucemi, které se věnují tématům z kulturních, sociálních,
hospodářských, duchovních a politických dějin východní Evropy i z dějin
příslušného historického oboru.
Záhy po svém vzniku uspořádalo Centrum ve spolupráci s Historickým
ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (FF MU) svoji první
konferenci zaměřenou na genezi a proměny formování a vývoje ruského
státu v sepětí s pravoslavnou církví a pravoslavnou vírou. Konference
s názvem Víra v církev, víra ve stát. Proměny ruského státu, ruské pravoslavné
církve, státní ideologie a víry. Víra jako státotvorný znak ruského impéria se
uskutečnila 5. listopadu 2015 v zasedací místnosti děkanátu FF MU. Jednání
zahájila ředitelka Historického ústavu Akademie věd České republiky,
v. v. i., (HÚ AV ČR) Eva Semotanová. Ve svém projevu představila koncepci ústavu, ve kterém již pracuje několik výzkumných center. Proděkan
FF MU Lukáš Fasora ve druhém úvodním slovu konference označil téma
Ruska, celé východní Evropy a její minulosti za nosné, avšak turbulentní.
Připomenul profilaci různých oborů rozvíjených na FF MU, jež se také
zabývají východní velmocí, například religionistiky.
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Jan B. Lášek (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy) svým
referátem Kořeny ruského pravoslaví otevřel dopolední blok konference. Shrnul a okomentoval hypotézy významných badatelů, například
Vernadského, Müllera či Poppa. Záhy se rozvinula bohatá diskuse, v níž Jan
B. Lášek mimo jiné konstatoval, že rozdělení Evropy na Západ a Východ
bylo v době vzniku zmíněných hypotéz jen účelové. Upozornil, že zcela
běžně se ruské kněžny provdávaly na Západ. V době konstituování pravoslaví je podle jeho názoru nevhodné hovořit o rozdělení církve na západní
a východní. Na dotaz, proč nevyužil ani jednou ve svém referátu pojmu
„pravoslavná církev“, odvětil, že je zcela irrelevantní ji takto označovat,
neboť v dané době existovala jen jedna velká křesťanská církev. Na Láškův
referát navázal svým vystoupením Pavel Boček (FF MU), který charakterizoval vztah ruského státu a pravoslavné církve na přelomu 15. a 16.
století. V diskusi se pak dotknul i novějšího období. Připomněl například
dva odlišné světy představitelů pravoslavné církve v 18. století: na jedné
straně byrokratickou složku, tj. Nejsvětější synod, a na straně druhé venkovské faráře, mající zcela odlišné starosti a problémy. V souladu s tímto
konstatováním upozornil Radomír Vlček (HÚ AV ČR), který prezentoval
pohled na problematiku v referátu Stát a církev (ruská identita) od Borodina
po Uvarova, na hlubokou propast mezi církví jako institucí a samotnou
rusky pravoslavnou vírou v Boha.
Konference byla pojata jako mezioborová. Svědčil o tom také příspěvek Vladimíra Naxery (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni)
Proměny vztahu státu a pravoslavné církve v postsovětském Rusku. V rámci
odpoledního bloku pak Jaroslav Vaculík (Pedagogická fakulta Masarykovy
Univerzity) představil projekt samostatné husitské církve na Volyni. Na jeho
vystoupení navázala Lubica Harbuľová (Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově) referátem na téma Ruská pravoslavná církev v zahraničí
a její místo v životě exilového Ruska (1919–1939). Soustředila se mimo jiné
na chod tiskárny ruské emigrace ve Srebských Karlovicích jako jednoho
z nosných center pravoslavné církve v zahraničí. Zbyněk Vydra (Filozofická
fakulta Univerzity Pardubice) poukázal na význam pravoslaví ve státní ideologii na příkladu kanonizace Serafima Saratovského roku 1903 a oslav 300.
výročí vlády Romanovců roku 1913. Emil Voráček (HÚ AV ČR) vystoupil
s tematicky nevšedním referátem Eurasijství a jeho pojetí státu a církve. Celé
zasedání uzavřel Pavel Husák (FF MU), který v příspěvku Česká katolická
recepce pravoslavných filozofů a teologů ve 30. a 40. letech 20. století reflektoval na čtyřech výrazných ruských osobnostech (Pjotr J. Čaadajev, Fjodor
M. Dostojevskij, Vladimir S. Solovjov a Nikolaj A. Berďajev) úsilí ruské
inteligence o sblížení s katolictvím. Připravil jej společně s Jiřím Hanušem
(FF MU). Celá konference byla zajímavá nejen příspěvky, ale i následnými diskusemi, které mimo jiné ukázaly značný prostor pro další výzkum
jednotlivých témat i předmětu vztahu víry a státu ve východoevropském
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prostoru jako celku. Potěšitelné jistě je, že vybrané a upravené příspěvky
z konference budou uveřejněny v první čísle časopisu Studia historica
Brunensia za rok 2016.
Tím se ovšem aktivita Centra v loňském roce neuzavřela. Katedra
všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(KVD FF UK) uspořádala 13. listopadu v Bratislavě ve spolupráci s Centrem
konferenci na téma N. O. Losskij a podiel ruskej inteligencie v emigrácii
na rozvoji slovenskej vedy (pri príležitosti 50. výročia úmrtia N. O. Losského).
Po úvodních referátech, reflektujících historická témata, představil
Kostantin M. Dolgov (Filozofický institut Ruské akademie věd) koncept
Losského filozofického učení. Vedle Losského byly připomenuty i další
osobnosti, například Eugen Perfecký v referátu Miroslava Daniše (KVD
FF UK). O mezioborovosti tohoto setkání vypovídal i příspěvek Antona
Eliáše (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave) Ruská literatúra v kurzoch prednášok
prof. Pogorielova a prof. Isačenka. Rovněž příspěvky z této konference budou
publikovány, a to v speciální kolektivní monografii.
Centrum naváže na svoje aktivity z roku 2015 i v roce 2016. Připravuje
další setkání odborníků zaměřujících se na výzkum východoevropského
prostoru v podobě konferencí, jednotlivé přednášky i publikační výstupy.
Jistě nabídnou další zajímavé pohledy na dějiny, kulturu, náboženství
a literaturu východní Evropy.
Lenka Vlčková Kryčerová
Dvůr a kancelář císaře Zikmunda jako politické centrum a sociální
systém
Ve dnech 18.–21. listopadu 2015 zorganizovalo pracoviště Regesta
imperii při Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity s podporou Institutu pro výzkum středověku (Institut für Mittelalterforschung) Rakouské akademie věd a řady
dalších institucí (Archiv města Brna, Muzeum města Brna, Brno-Špilberk)
velkou mezinárodní konferenci věnovanou jednak dvoru císaře Zikmunda
Lucemburského, jednak jeho kanceláři. Organizátorům konference se díky
jejich ukotvení v mezinárodních badatelských strukturách podařilo s úspěchem oslovit velké množství přednášejících prakticky z celé Evropy, včetně
Velké Británie nebo balkánských zemí, a vytvořit tak prostor ke sdílení nejen
důležitých informací, vnímaných obvykle jen v rámci dílčích nacionálních
historiografických diskursů, ale také různých metodických přístupů.
Vysloveně teoreticky však bylo zaměřeno jen několik úvodních
referátů, jejichž autorky se zamýšlely nad problémem moci a mocenské
rovnováhy (Sabine Wefers), respektive nad fungováním systému, který se
neopíral o jasně deklarovanou ústavu (Julia Burkhardt). K těmto dvěma
příspěvkům měla blízko svým obecnějším rozměrem i dvě později před-
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nesená zamyšlení. Jan Hirschbiegl, inspirovaný sociologickými přístupy, se
věnoval otázce vymezení tzv. familiares regis a jejich určení v pramenech
a Petr Elbel otevřel téma určení příslušníků královské rady na základě
diplomatických pramenů, ať již jmenovacích listin, nebo kancelářských
poznámek. Obecnější platnost měly i úvahy Martina Baucha o vnímáním
neformálního Zikmundova vystupování v rámci panovnické legitimizace,
jež vzbudily diskusi zejména v tom směru, nakolik můžeme jednání zachycené v pramenech považovat za skutečné anebo naopak za stylizované
a intencionální. Výklad úlohy dračího řádu v soudobé šlechtické kultuře
a diplomacii pak dovedl Andrease Zajice k širším úvahám o problému
integrace osob do společenských skupin (a tím i vládnutí) ve středověku.
Možnosti síťové analýzy v medievistickém zkoumání představil na příkladu
Zikmundových vazeb k byzantskému dvoru Johannes Preiser-Kapeller.
Za svébytný celek lze považovat rovněž ty příspěvky, jež byly věnovány konkrétnímu okruhu osob vyskytujících se na Zikmundově dvoře
nebo v jeho blízkosti. Patřil mezi ně jistě referát Dušana Coufala o teolozích, jenž je v kontextu Zikmundových ingerencí do záležitostí církve
jistě hodný pozornosti. Vztahu jihoněmecké šlechty ke dvoru a k císaři
se věnoval Kurt Andermann. Ve stejné oblasti se pohyboval také Günter
Katzler, který zaujal pokusem o aplikaci metody síťové analýzy při rozboru konfliktu mezi Zikmundem a Friedrichem IV. roku 1415. Kariérám
jednotlivých osobností, respektive celých rodin byly věnovány příspěvky
Viktora Pohanky (Albrech z Koldic) a Janeze Mlinara (hrabata z Cilli).
Specifickému tématu se věnoval Joachim Schneider, jenž velmi jasně vyložil
kariéru známého Zikmundova kronikáře Ebeharda Windeckeho a propojil
jeho životní osudy i s výkladem jeho díla. V oblasti mecenátu se pohyboval i Ansgar Frenken. Posluchače seznámil s životními osudy Antoniho
Tallandera, evropsky známého baviče, který údajně zabránil husitskému
převratu v Brně. Konečně humanistům a zejména jejich oslavným spisům
na císaře, vzniklým během římské výpravy, se věnovala Veronika Proske.
Další skupina referátů mapovala vztah chorvatských, bosenských a srbských elit k císaři jako k uherskému vládci. Suzana Miljan nás seznámila
s kontakty slavonských šlechticů s dvorem, zatímco Branka Grbavac upozornila na význam tzv. královských rytířů v Zadaru, kteří patřili k tamnímu
patriciátu a jejichž prostřednictvím král zajišťoval svou moc nad městem.
To patřilo podobně jako zmíněná Slavonie k územím, o která se Zikmund
svářil s neapolskými Anjouovci. Vztah Zikmunda k veteránům bosenských
válek analyzoval Neven Isailović, zatímco Miloš Ivanović a Aleksandar
Krstić rozebrali jeho kontakty se srbskými despoty. Pobytu bosenského
krále Tvrtka ve Vídni roku 1435 se pak věnoval Emir Filipović. Na Uhry
byl zacílen velmi přehledně strukturovaný příspěvek Tamáse Fedelese
o tamních prelátech a uherskými poměry se zabývala i Krisztina Arany,
jež se ovšem zaměřila na snahu tamních florentských imigrantů-specialistů
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proniknout do struktur Zikmundova dvora. Italský přesah mělo i vystoupení Ondřeje Schmidta, který účastníky konference seznámil s reflexí
Zikmundova dvora v relacích mantovských vyslanců. Jak důležitou roli
sehrávala „italská karta“ v Zikmundově politice ostatně ukázal i referát
Damira Karbiće, který mapoval „přetahování se“ o Chorvatské království
mezi Zikmundem a jeho neapolským protějškem Ladislavem a seznámil
nás s aktéry tohoto zápasu. Postojem Zikmunda ke kruciátám táhnoucím
Valašskem a Moldávií se zabýval Alexandru Simon.
Dalším problémovým okruhem byly otázky spojené se vztahem dvora
jako celku k jiným elementům. Mezi tyto příspěvky patří jistě úvaha Daniely
Dvořákové o charakteru vztahu Zikmundova dvora ke dvoru jeho choti,
královny Barbary. Podobně by se do této skupiny dal zařadit i příspěvek
Přemysla Bara, věnovaný úloze Zikmundových dvořanů a úředníků při rozhodčím řízení mezi polsko-litevskou unií a řádem německých rytířů. Vztah
mezi kostnickým koncilem a dvorskými sjezdy, které Zikmund v Kostnici
pořádal, analyzovala Anna Jagošová. Na skutečnost, že Zikmundův dvůr
nebyl prostorově stabilní a putoval i po zemích, které Zikmund neovládal,
nepřímo ve svém příspěvku upozornil Len Scales. Podrobně rozebral interakci mezi Zikmundovým dvorem a dvorem jeho královského protějšku
i parlamentem během návštěvy Anglie roku 1416. Do širšího kontextu
Zikmundova putování po zemích západní Evropy pak zasadil tuto návštěvu Duncan Hardy. Analyzoval rituály, ale také praktické logistické a komunikační problémy, jimž musel dvůr čelit; účastníky konference zaujal
rovněž ojedinělým dokladem Zikmundova podpisu na listině. Pobytem
Zikmundova dvora v Praze na samém sklonku císařova života se zabýval
Robert Novotný, který nás informoval zejména o geografických obrysech
jeho pražského působení.
Otázce nástrojů, a to zejména finančních, Zikmundovy politiky věnovaly pozornost dva komplementární referáty Jánose Inzceho a Stanislava
Bárty, kteří se zabývali finančními toky v Čechách a v Uhrách, přičemž jim
jako hlavní pramen posloužily zástavy. O otázce postavení královského
panství a hradu v samém jádru „kacířských“ Čech, stejně jako o problému
jeho financování a ovládání uvažoval David Kalhous.
Každý z příspěvků doprovázela poměrně bohatá a živá diskuse, jež
pokračovala i v rámci společenského večera. Konferenční atmosféru dotvořila rovněž dvě vystoupení sboru Ensamble versus s ukázkami hudby
15. století, stejně jako přednáška Maxe Sillera, věnovaná významnému
soudobému básníku Oswaldu von Wolkenstein (ca 1378–1445).
Konference se každopádně stala cenným připomenutím skutečnosti,
že se Zikmundova vláda nenesla pouze ve znamení konfliktu s husity,
obtíží s uherskými magnáty a Turky či snahy o řešení církevního rozkolu,
ale bylo třeba v jejím průběhu řešit zároveň i četné další obtíže. Dlouhá řada specialistů na tyto otázky z celé Evropy vytvořila základ, který
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v budoucnu umožní lepší pochopení Zikmundovy osobnosti a jeho politiky.
Připravovaný sborník však nepochybně přispěje i k lepšímu a přesnějšímu
poznání úlohy dvora a kanceláře středověkého panovníka ve vládní praxi
a při utváření společenských sítí.
David Kalhous
Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání
Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., a Katedra
sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze uspořádaly pod hlavičkou Výzkumného centra historické
geografie (www.historickageografie.cz) v pořadí 12. historickogeografickou
konferenci. Zaměřena byla na představení nejnovějších oborových výzkumných témat a projektů a zpřístupnění výsledků a databází na internetových
portálech. Druhá část programu se snažila odpovědět na otázky spojené
s využíváním poznatků, výstupů a metod historické geografie ve výuce
a vzdělávání a v jejím rámci se diskutovalo i o postavení a perspektivách
oboru v rámci vysokoškolské a univerzitní výuky a o důsledcích rozvolnění vazby dějepis–zeměpis. Setkání se konalo 27. ledna 2016 v Praze
na Albertově. Zaznělo půldruhé desítky referátů, rozdělených do několika
sekcí. Řada dalších dílčích témat byla řešena v rámci tradiční posterové
sekce. Program konference včetně fotogalerie je dostupný na internetových
stránkách www.historickageografie.cz/lednove-konference.
Výsledky sympozia budou zveřejněny v časopise Historická geografie,
vydávaném Historickým ústavem Akademie věd České republiky. Z prezentovaných informací je možno již nyní upozornit na aktuální oborové
projekty (podpořené v rámci GA ČR, NAKI atd.). U většiny z nich byl
avizován výstup výsledků v podobě internetových stránek či mapových
a databázových portálů, trvale sloužících veřejnosti: towns.hiu.cas.cz
(ediční řada Historický atlas měst České republiky: nové svazky – Most, Zlín
a připravovaný Nový Bydžov), www.buquoyskakrajina.cz (uměleckohistorický projekt obnovy buquoyské kulturní krajiny), www.historicke-cesty.cz
(nové metody výzkumu historických cest na příkladu oblasti severozápadní
Moravy a východních Čech), www.historickygis.cz (historická prostorová
a statistická data z republikových sčítání obyvatelstva v letech 1921–2011
až do úrovně okresů, respektive katastrálních území) nebo www.atlasobyvatelstva.cz (portál zaměřený na mapová díla s tematikou obyvatelstva,
kvality života, bydlení, mobility a osídlení).
Aleš Vyskočil
Seminář o kolektivních identitách nižšího kléru v době mezi Tridentinem a osvícenstvím
V prostorách Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
se 8. února 2016 konal seminář na téma Nižší klérus mezi Tridentinem
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a osvícenstvím. Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální skupiny, který
byl realizován v rámci projektu IRP OU Kolektivní identita v sociálních
sítích středověké Evropy. Setkání se uskutečnilo za účasti badatelů z několika akademických a vědeckých pracovišť a také studentů a doktorandů
z pořádající instituce.
Seminář zahájili úvodním slovem Pavel Pumpr a Robert Antonín
(oba z Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě), kteří představili
základní rysy problematiky studia nižšího kléru jako významné a početné
sociální skupiny, a to v kontextu stávajícího projektu, zaměřeného na problematiku kolektivních identit ve středověku a v raném novověku.
V dopoledním bloku zazněly čtyři hlavní referáty. Eva Doležalová
(Historický ústav Akademie věd České republiky) představila kariéry nižšího duchovenstva ve středověkých Čechách a v Anglii. Komparaci založila
na využití obdobných pramenů pro obě teritoria a zabývala se také počtem
nižších duchovních a možností jejich uplatnění a kariér. Radek Martínek
(Biskupství královéhradecké, Univerzita Hradec Králové) prezentoval jako
badatelské téma otázku kněžské disciplíny na příkladu kněžského oděvu
nižšího kléru a jeho vývoj v 16. až 18. století. S využitím ikonografických
pramenů i příslušných církevních předpisů tak představil pozoruhodnou
stránku (sebe)identifikace kněží, přičemž vedle oděvu a jeho doplňků byla
pozornost věnována také úpravě vlasů a vousů. Marie Ryantová (Filozofická
fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) představila výsledky
svého dlouhodobého zájmu o studium nižšího kléru v pražské arcidiecézi
v letech 1694–1734 a podala také zasvěcený výklad o dějinách domácího
výzkumu problematiky nižšího duchovenstva a o otázce vlivů zahraničního
bádání od osmdesátých let 20. století. Svůj starší výzkum založila především
na studiu duchovenských testamentů, u jednotlivých osob sledovala jejich
původ, působení v církevní správě a majetkové poměry. Ve svém referátu
také objasnila způsob práce při výzkumu s využitím jednotného formuláře
a počítačového zpracování v realitě a možnostech techniky z osmdesátých
let. Pavel Pumpr představil své aktuální rozsáhlé badatelské téma, zaměřené na problematiku nižšího kléru na Moravě v 18. století. Zabýval se
výsledky staršího bádání, možnostmi jednotlivých biografických studií
i šířeji koncipovaných výzkumů a také potenciálním využitím a vůbec vlivem zahraničních studií. V referátu nastínil charakteristiku kněží na území
olomoucké (arci)diecéze v 18. století a možnosti využití základních pramenů, k nimž patří zejména katalogy kléru, doložené od roku 1746 také
v tištěné podobě. Jednotlivá témata spojená s nastíněným širším výzkumem
zahrnují otázku kariér (od vysvěcení až po úmrtí), farních beneficií a jejich
změn, dále pozůstalostních inventářů či otázku vlivu patronátu na kariéry
jednotlivých duchovních.
V odpoledním bloku zazněly kratší diskuzní příspěvky, věnované
různým aspektům působení nižšího duchovenstva v raném novověku. Jiří
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Brňovják (Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě) se zabýval
problematikou nobilitací duchovních v letech 1705–1780. Konstatoval, že
příjemci nobilitačních listin pocházeli z různých církevních sfér (kapitul,
děkanátů apod.) a nejčastějším typem nobilitace bylo udělení rytířského
stavu současně s inkolátem. O něco méně časté pak bylo udělení prostého šlechtického stavu. Získání inkolátu bylo podle inkolátní pragmatiky
z roku 1713 podmínkou pro ujmutí se příslušných beneficií. Nobilitace
u duchovních osob byly zejména prostředkem zvýšení osobní prestiže
a byly udělovány zpravidla pro více příbuzných. Karel Müller (Zemský
archiv v Opavě) ve svém referátu o heraldice nižšího světského kléru
nejprve shrnul starší bádání a konstatoval, že současný výzkum této problematiky není příliš rozsáhlý. V případě nižšího kléru dominují zejména
osobní znaky a pramenná základna se váže zvláště na sfragistický materiál.
Otisky pečetí kněží se objevují v opisech matrik a v dalších písemnostech,
uložených zejména v archivu konzistoře (v referátu stručně představil svoji
sondu věnovanou farářům v Koryčanech). V případě dochování znaků jen
prostřednictvím pečetí představují problém chybějící tinktury. Karel Müller
podal také přehledný rozbor užívaných heraldických figur a konstatoval, že
znaky duchovních se během života mohly měnit s ohledem na různé módní
vlivy (zejména osvícenství). Sledovanou problematiku ukázal na příkladech
znaků dvou duchovních ze 17. století, a to Václava Kozmiána a Šebestiána
Valentina Jondeho, jejichž osobnosti byly tématem také dvou následujících
referátů. Vladimír Maňas (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) představil osobnost, působení a vazby příborského faráře Václava Kozmiána,
který pocházel z rodiny městského písaře v Ostravě. V Příbore strávil
pravděpodobně celou svoji dráhu a aktivně se zapojil do místního života.
K rodné Ostravě se ovšem hlásil svým znakem i osobními vztahy. Zdeněk
Orlita (Muzeum Novojičínska) pojal svůj příspěvek jako sondu věnovanou
působení faráře Šebestiána Valentina Jondeho († 1690) v Novém Jičíně
v letech 1680–1690. Zaměřil se na některé aspekty náboženských poměrů
v daném městě i Jondeho vazby na duchovní z okolních měst.
Jitka Jonová (Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci) se ve svém referátu věnovala problematice kněžské disciplíny v 18. století v olomoucké diecézi a podrobně představila
fungování korekčního domu na hradě Mírově (karcer fungoval do roku
1761 na Hukvaldech). Byli zde umisťováni kněží za různé typy provinění
(neposlušnost, zanedbávání pastoračních a duchovenských povinností,
mravní poklesky) či v případě psychických problémů. V korekčním zařízení
se však nacházelo vždy jen okolo osmi osob, přičemž byla snaha vrátit je
(někdy i opakovaně) zpět do pastorace. Pobyt nebyl spojen s fyzickými
tresty, prostředkem nápravy byly modlitby, půst a meditace. Na Mírov však
nebyli umisťováni příslušníci vyššího duchovenstva, a většinou se zde tak
nacházely osoby z řad farářů a kaplanů. Ideál kněze v barokním období
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představil ve svém příspěvku David Pindur (Muzeum Těšínska), a to
na příkladu frýdeckého arcikněžství (děkanátu), které bylo založeno v roce
1654 a spadalo pod vratislavské biskupství. Problematika ideálu kněze byla
ukázána na příkladu vybraných frýdeckých farářů s tím, že významným
pramenem ke sledované otázce jsou dobře dochované podrobné vizitační
protokoly. Referát se dotkl také otázky konfliktů mezi faráři a věřícími.
Závěrečný příspěvek přednesl Vladimír Teťhal (Farnost Střelice). Představil
dílo pátera Jana Huňky (1901–1990), který působil jako farář v Horním
Němčí a byl i literárně činný. Je autorem dvou románů a v rukopise zůstala zachována jeho kronika zachycující dějiny farnosti v Horním Němčí
a v přifařeném Slavkově, na které pracoval deset let.
Příspěvky přednesené v rámci semináře přinesly zhodnocení dosavadního studia problematiky raněnovověkého nižšího kléru v širších kontextech
a velmi názorně ukázaly a zformulovaly možnosti dalšího výzkumu této
nepochybně zajímavé, relativně početné a ucelené sociální skupiny.
Dalibor Janiš
Zemřel Pavel Balcárek (3. srpna 1940 – 30. září 2015)
Doktora Pavla Balcárka jsme všichni znali jako archiváře, zaníceného badatele orientujícího se na období raného novověku, popularizátora
historie, pravidelně přednášejícího na půdě Moravského zemského muzea
a Vlastivědného spolku, ale také jako politika, který neúnavně a navzdory
všem protivenstvím hájil specifika Moravy. Jako člověka, který za všech
okolností propojoval svou odbornou práci se společenskou a politickou
aktivitou. Pavel Balcárek, vždy šarmantní, se zdál být trvalou a neodmyslitelnou součástí brněnské a moravské historické a kulturní obce. Bohužel,
doktor Pavel Balcárek tuto obec dne 30. září 2015 opustil.
Profesní dráha Pavla Balcárka byla spjata především s Moravským
zemským archivem v Brně, v letech 1964–1974 s pracovištěm v Kroměříži.
Balcárek byl jeho dlouholetým odborným pracovníkem, což mimo jiné
předurčovalo jeho práci s archivními dokumenty a také pramenný charakter
jeho historických pojednání. Doktor Balcárek zpracoval řadu důležitých archivních fondů Moravského zemského archivu v Brně; zabýval se například
Rodinným archivem Rottalů a Vrbnů (Brno 1986) a v posledních letech
nově utřídil také archivní Sbírku starých tisků. Jeho profesní zaměření
na archivnictví a pomocné vědy historické se ostatně projevilo také výukou
diplomatiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nebo
zpracováním a publikováním pozůstalostí významných moravských archivářů (např. Z pozůstalosti archiváře a národního buditele Vincence Brandla
(1834–1901). Brno 1997).
Celoživotním odborným zájmem Pavla Balcárka bylo období první
poloviny 17. století, respektive třicetileté války. Podílel se na rozsáhlé edici
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Documenta Bohemica bellum tricennale illustrantia (Praha 1971–1981), pro
niž pořizoval regesty pramenů z Moravského zemského archivu (tehdy
Státního archivu, potažmo Státního oblastního archivu) v Brně. Není zřejmě náhodou, že se zaměřil především na archiválie z Rodinného archivu
Ditrichštejnů, o kterém lze hovořit jako o jednom z nejbohatších fondů
pro dějiny třicetileté války (koneckonců pracoval s ním již František Hrubý
a tento fond se stal základem pro zpracování dějin Moravy v první polovině 17. století také dalšímu významnému brněnskému historikovi raného
novověku, Františku Matějkovi).
Zkušenost s moravskými dějinami, materializovaná prací s prameny a archivními dokumenty, přivedla Pavla Balcárka k zájmu o několik
závažných témat moravských dějin. Především to byla třicetiletá válka
na Moravě, kterou vnímal jako významnou událost, či spíše jako přelomový proces na cestě k novověké společnosti. Druhou historickou
skutečností, kterou Balcárek ve svém díle tematizoval, bylo prosazení
se Brna do role hlavního města Moravy. A také nelze opomenout téma
obrany Moravy a střední Evropy proti osmanské expanzi. Z tohoto
vějíře badatelských zájmů Pavla Balcárka vzešlo několik studií, které
v jeho bibliografii sehrály důležitou úlohu. Prvním dvěma tématům se
doktor Balcárek věnoval v řadě dílčích studií i rozsáhlejších prací. Války
s Turky například popsal v německy vydané práci Die Türkenkriege und
die böhmischen Länder – besonders Mähren (Wien 1985) nebo ve stati Rok
1683 ve světle korespondence panství Mikulov (Brno 1985). Zisku právního i faktického primátu mezi moravskými městy pro Brno na úkor
Olomouce zasvětil svou knižní publikaci Brno versus Olomouc. O primát
hlavního města Moravy (Brno 1993). Dostal se tak k otázkám státoprávního postavení Moravy, jež v souladu s jeho chápáním vědy a společnosti
na počátku devadesátých let 20. století vyústily v Balcárkovu politickou
aktivitu v řadách Hnutí pro samosprávnou demokracii – Společnosti pro
Moravu a Slezsko a které ho v letech 1990–1992 přivedly až do poslaneckých lavic tehdejší České národní rady. Kdo si pamatuje na politická
vystoupení poslance Balcárka z tohoto období, zaznamenal i jeho pokusy
předkládat svým kolegům z politické sféry ucelené a odborně fundované
historické výklady. A naopak, při vystoupeních na odborných historických
konferencích se nejednou uchyloval k vysvětlování politických koncepcí,
které se opíraly o aplikaci historického federalismu a samosprávného postavení Moravy v rámci tehdejšího Československa. Jako příklad uveďme
jeho vystoupení na mikulovském kolokviu roku 1993, publikované pod
názvem Boj o decentralizaci ústřední moci v našem státě očima poslance ČNR
a historika Moravy. Není proto divu, že právě v tomto kontextu dospěl
Pavel Balcárek i k některým syntetickým historicko-politickým formulacím, například v rámci své publikace Státoprávní postavení Moravy (Brno
1990) či ve studii Národnostní menšiny (Brno 2004).
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S touto prací souvisí také Balcárkův zájem o zajímavé osobnosti personifikující sledované období. Dodnes lze vysoko hodnotit především jeho
stati o Františku Magnisovi, v nichž se projevila inspirace přístupy Josefa
Polišenského a které do české historiografie přinesly některá nová témata.
Na prvním místě je zapotřebí zmínit pokus postavit do opozice utrpení
spojené s válečnými událostmi, na Strážnicku ještě posílené bezprostřední
blízkostí uherské hranice, na jedné straně a doloženou snahu Magnise
vytvořit zde ostrov klidu a až manýristicky absurdního kulturního rozvoje
na straně druhé. Pojem „terra felix“, který Pavel Balcárek použil v titulu
svého pojednání pro časopis Studie Muzea Kroměřížska, se stal trvalou součástí historiografie věnované fenoménu třicetileté války v českých zemích,
respektive problému ochrany vlastních území proti válečným hrůzám ze
strany úspěšných vrchností. Podobně je tomu i s jeho výzkumy osoby císařského vojevůdce, manýristického velmože a pána na Brtnici a Uherčicích
Rombalda Collalta, do té doby poměrně málo známé, kterému se Balcárek
věnoval ve své studii Dobyvatel Mantovy (Kroměříž 1990) a k němuž se
ještě několikrát vrátil, stejně jako v případě svých dalších oblíbených historických postav. Obzvláště v posledních letech se Pavel Balcárek zaměřil
na pozoruhodnou osobnost papežského nuncia Carla Caraffy, mimo jiné
prostřednictvím rozboru jeho korespondence (např. Z korespondence
Carla Caraffy, nuncia na císařském dvoře v letech 1621–1628. Praha 1998).
V neposlední řadě potom stojí muž, kterému se doktor Balcárek věnoval
dlouhodobě – kardinál František z Ditrichštejna. Pavel Balcárek se při
bádání o této přední osobnosti moravských dějin první třetiny 17. století
opíral především o pozoruhodný Rodinný archiv Ditrichštejnů, uchovávaný v Moravském zemském archivu v Brně. Obzvláště od devadesátých let
nicméně studoval prameny ditrichštejnské provenience také v římských
archivech. Na toto téma sepsal velké množství různým způsobem zaměřených článků a studií a svoji práci shrnul ve dvou monografiích. První
z nich byla útlá knížka vydaná v rámci edice o významných osobnostech
Kroměřížska (Kroměříž 1990), o stupeň výše pak výsledky jeho výzkumu
posunula rozsáhlejší monografie, kterou pod názvem Kardinál František
Ditrichštejn 1570–1636. Gubernátor Moravy vydalo nakladatelství Veduta
(České Budějovice 2007). Byť nikoliv v rozsáhlých monografických pracích, nicméně alespoň v dílčích studiích nezůstaly stranou zájmu Pavla
Balcárka ani další důležité osobnosti období třicetileté války, především
výše zmiňovaní Albrecht z Valdštejna (Albrecht z Valdštejna, Španělsko
a římská kurie, 1999; Plány Albrechta z Valdštejna na válku proti Turkům,
2007) a Ludvík Raduit de Souches (Pod Špilberkem proti Švédům. Statečný
velitel města Ludvík Raduit de Souches. Brno 1993; v jednom svazku se studií
Brno versus Olomouc).
Velké osobnosti raněnovověké Moravy nasměrovaly Pavla Balcárka
k zájmu o italské dějiny a o italskou kulturu. Vždyť z italského prostředí
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vzešel jak František z Magni, tak i Carlo Caraffa a díky svému římskému
studiu s ním byl celoživotně svázán i kardinál František z Ditrichštejna.
I v tomto ohledu přitom Balcárek propojoval své odborné zaměření se
zájmem společenským. Pravidelně se například vydával do Říma, aby zde
jako spolupracovník Českého historického ústavu v Římě zpracovával edici
dokumentů vzešlých z úřadování nunciatury v době Carla Caraffy. Právě
v tomto kontextu Pavel Balcárek publikoval několik statí a studií v italštině,
popřípadě o italsko-českých (italsko-moravských) vztazích. Za všechny lze
zmínit alespoň práce La Moravia e Genova dal Cinquecento fino all’Ottocento
(Genova 1985), Le nunziature di Carlo Caraffa degli anni 1621–1628 e la
loro accessibilita’ in forma di edizione (Praga 2002) nebo Italové – první piaristé v Kroměříži (Studie Muzea Kroměřížska 1989). Naprosto přirozeným
protipólem této Balcárkovy odborné činnosti bylo jeho působení a aktivita
v brněnské pobočce Společnosti přátel Itálie, jež mu mimo jiné poskytla
platformu pro dlouhou řadu popularizačních přednášek.
Dílo Pavla Balcárka vyvrcholilo knihou Ve víru třicetileté války, jež
shrnuje nejen jeho starší biografické studie, ale reflektuje také práce dalších
badatelů a pokouší se i o nové vystižení životopisu dosud málo známých
osobností personifikujících dobu první poloviny 17. století. Kniha, vydaná
v nakladatelství Veduta, nese podtitul Politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v zemích Koruny české. Nahlédneme-li blíže do obsahu, zjistíme, že
zde vedle „Balcárkových“ Františka z Ditrichštejna a Františka z Magni
defilují také Karel z Lichtenštejna a Karel ze Žerotína, povstalci Ladislav
Velen ze Žerotína, Jindřich Matyáš z Thurnu, Jan Adam z Víckova, Jan
Jiří Krnovský a Václav Bítovský z Bítova, představitelé protireformace Jan
Sarkander, Carlo Caraffa i vojevůdci jako Albrecht z Valdštejna, Rombaldo
Collalto nebo Ludvík Raduit de Souches. I když jde o dílo, které do značné
míry opakuje a spíše shrnuje některé dřívější badatelské výsledky Pavla
Balcárka, lze říci, že je to důstojná tečka za jeho celoživotním úsilím zmapovat poměry na Moravě v období třicetileté války a zasadit je do kontextu
„velkých dějin“ tohoto přelomového období.
Tomáš Knoz
Vzpomínka na Janu Machačovou (5. srpna 1946 – 7. října 2015)
Když jsme s Pavlem Kladiwou dopisovali knihu o Hansi Kudlichovi,
dedikovali jsme ji Janě Machačové a Jiřímu Matějčkovi, které jsme pokládali své „učitele“. Doktor Matějček nás opustil krátce před vydáním knihy.
Nikdo z nás by si před těmi několika málo lety nedokázal představit, že
jeho blízká spolupracovnice jej bude tak brzy (7. října 2015) následovat.
Nejen já, ale i mnozí další, kteří s Janou Macháčovou přicházeli do styku, si vybavíme energickou ženu plnou životního optimismu, racionálně
smýšlející a s bystrým úsudkem. Šest let jsem měla možnost s kolegyní
spolupracovat na půdě Slezského ústavu při Slezském zemském muzeu
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a nikdy nezapomenu na skvělou lidskou i profesní atmosféru na našem
oddělení pro studium národnostních menšin a sociálních dějin. Podobu
jistého rituálu mělo pondělní setkávání s kolegy u ranní kávy, při kterém
se zpravidla hodnocení aktuálního celospolečenského dění posunulo v odbornou debatu, jak tomu bylo v „dlouhém“ 19. století a následujícím století
dvacátém. Sociální a kulturní vývoj společnosti představoval pro kolegyni
stěžejní téma, kterému ve spolupráci s Jiřím Matějčkem věnovala dlouhodobou pozornost a nejednu klíčovou syntézu na poli domácí historiografie.
Ačkoliv Jana Machačová nebyla absolventkou některé z tradičních
kateder historie (vystudovala v letech 1963–1969 obor bohemistika–polonistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci), etablovala se na poli sociálních dějin 19. a 20. století. Od roku 1969 působila
ve Slezském ústavu v Opavě, který byl do roku 1993 jedním z pracovišť
Československé akademie věd a poté součástí Slezského zemského muzea.
Profesní kariéru na půdě muzea ukončila v roce 2009. Téměř po celou dobu
svého působení ve Slezském ústavu (1973–2009) zastávala místo výkonné
redaktorky periodika Slezský sborník. V redakční činnosti zúročila ojedinělý
cit pro český jazyk. Nad běžný rámec redakční práce úzce spolupracovala
s mladšími autory, kterým udílela cenné rady ohledně úpravy formální a obsahové stránky studií postoupených do recenzního řízení. Slezský sborník
vnímala jako odbornou platformu otevřenou interdisciplinární spolupráci
historických věd s ostatními společenskovědními disciplínami (sociologie,
lingvistika, demografie apod.). Zkušenosti nabyté redakční prací zúročila
při editování šesti svazků Studií k sociálním dějinám 19. století (1992–1996)
a šesti svazků Studií k sociálním dějinám (1997–2004).
Po celou dobu svého působení ve Slezském ústavu se odborně
věnovala problematice sociálních struktur v procesu modernizace. Ať šlo
o studium dělnictva, řemeslníků či představitelů inteligence, nebo o roli
ženy v dějinách, inovativně využívala prameny jako paměti, beletrii nebo
písemně zaznamenané vzpomínky aktérů dění. Zjištěné poznatky, jdoucí
nad běžný rámec hospodářských a sociálních dějin, zasazovali společně
s kolegou Jiřím Matějčkem do široce koncipovaného obrazu kulturního
vývoje doby, a to zejména v pracích vydaných po roce 1989. Desítky studií publikovaných k této problematice na stránkách odborných periodik
svědčí o jejich hlubokém vztahu ke zkoumané problematice. Syntézy Nástin
sociálního vývoje českých zemí 1781–1914 (2002, 2010) a Problémy obecné
kultury v českých zemích 1750–1950 (2008) lze pokládat za vyvrcholení
jejich profesních kariér. Obě monografie patří k základní literatuře studentů historických disciplín. Oba kolegové aktivně vystupovali na domácích
konferencích k sociálním dějinám a nejen na nich se kriticky vyslovovali
k dosavadnímu stavu domácí historiografie.
I když se Jana Machačová v posledních letech stáhla z profesního
života, zůstávala s kolegy v osobním i profesním kontaktu do posledních
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chvil. V mých vzpomínkách navždy zůstane jako starší kolegyně, která
vždy byla ochotná vést diskuzi nad mnoha tématy z oblasti sociálních
a kulturních dějin 19. a 20. století.
Andrea Pokludová
Zemřel profesor František Hejl
Dne 11. ledna 2016 zemřel nejstarší učitel historie na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity profesor František Hejl. Byl rodákem z Kněževíska
u Letovic (* 17. března 1920). Po maturitě na gymnáziu v Boskovicích
v roce 1940 prošel totálním nasazením, jež ukončil odchodem k partyzánům.
Vysokoškolská studia (dějepis–angličtina) absolvoval v letech 1945–1948.
Od roku 1948 působil jako asistent v historickém semináři a v roce 1950
byl jmenován odborným asistentem. Roku 1952 obhájil disertační práci,
v roce 1962 se habilitoval a profesorem byl jmenován roku 1979.
Profesor František Hejl vstoupil do obecného povědomí svými četnými
funkcemi, v nichž prokazoval svoje organizační a řídící schopnosti. V letech
1960–1966 a 1973–1980 zastával funkci prorektora brněnské univerzity.
Katedru historie a etnografie střední, jihovýchodní a východní Evropy vedl
v letech 1970–1985. V období let 1975–1985 byl místopředsedou vědeckého kolegia historie Československé akademie věd. Podílel se na rozvoji
mezinárodní vědecké spolupráce, byl předsedou československé sekce
československo-polské komise historiků, vědeckým sekretářem československo-sovětské komise historiků a archivářů a členem československo-bulharské komise historiků. V letech 1987–1989 byl vedoucím redaktorem
časopisu Byzantinoslavica.
Vědecký profil Františka Hejla byl v pravém smyslu slova mnohostranný a zároveň komplikovaný. V jeho bibliografii se objevují studie
z dějin raného a pozdního středověku i z dějin 19. a 20. století. Zabýval
se problémy politického, kulturního i hospodářského vývoje a také historiografií.
Cenné jsou Hejlovy studie zaměřené na hospodářské styky a ekonomické vazby ve střední a středovýchodní Evropě v době pozdního středověku a raného novověku. Jejich hodnotu zvyšuje podíl Rudolfa Fišera,
který s Františkem Hejlem na studiích spolupracoval a ve zpracovávání
tématu pokračoval, podobně jako Marie Marečková.
Výsledkem Hejlova zájmu o dějiny historiografie jsou především
přehledové studie prezentované na mezinárodních konferencích, jichž se
účastnil. Zvláštní připomenutí si zaslouží učební text Kapitoly z dějin polské
historiografie I (Brno 1982), v němž podal základní přehled dějin polského
dějepisectví do období osvícenství.
Stále zdůrazňovaný zájem o dějiny východních Slovanů se nejvýrazněji projevil v kapitolách kolektivní monografie Dějiny SSSR od nejstarších
dob do Velké říjnové socialistické revoluce (Praha 1977, 19822). V nich se
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projevila Hejlova závislost na dobové sovětské historiografii a zřetelný
rozchod s pojetím Josefa Macůrka.
Hodnotné jsou také Hejlovy studie zaměřené na dění ve východní
Evropě v polovině 17. století. Je škoda, že se právě těmto událostem nevěnoval soustavněji.
Osobní zkušenosti se projevily v trvalém zájmu o protifašistický odboj,
jemuž dal jednoznačně přednost před ostatním bádáním po svém odchodu
do penze. Po svém penzionování se však věnoval i dějinám školství. Trvalým
předmětem jeho zájmu byly především pobyt a působení bulharských
studentů na brněnských vysokých školách.
Právě příliš široký časový i tematický záběr Hejlova badatelského
zaměření je třeba označit za problematický. Nutně nedovoloval systematické a fundované zpracování zvoleného tématu. Projevuje se to například
ve studiích věnovaných christianizaci Velké Moravy a působení Konstantina
a Metoděje; ani v těch posledních, které byly publikovány v devadesátých
letech, nevykročil z rámce tradičního pojetí.
Pominout není možné Hejlovo pedagogické působení. Vychoval řadu
žáků a bohatý seznam jím vedených diplomových prací opět ukazuje na šíři
zájmu od raného středověku až po současnost.
Pedagogické působení a badatelská činnost Františka Hejla byly
jednoznačně poplatné době, v níž žil a pracoval. K hodnocení jeho života
a díla bude třeba přistoupit až s větším časovým odstupem a bez emocí.
Pavel Boček
Valné shromáždění Matice moravské
Ve středu 8. června 2016 se konalo od 15.45 hodin na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity v posluchárně B2.52 valné shromáždění
naší společnosti, které zahájil a řídil předseda Matice moravské Jiří Malíř (pro stručnost jsou jména uváděna bez titulů). Po úvodním přivítání
seznámil účastníky valného shromáždění s programem jednání a ten byl
bez připomínek přijat. Následně byla zvolena návrhová komise ve složení
Hana Ambrožová a Lenka Janošová. Dalším bodem jednání byla zpráva
o činnosti za rok 2015, kterou přednesl jednatel společnosti (následující
příspěvek obsahuje plné znění zprávy).
S informacemi o činnosti redakce vystoupil Pavel Pumpr, výkonný
redaktor Časopisu Matice moravské (ČMM). Ve své zprávě nejprve připomněl rozsah 134. ročníku ČMM, následně se soustředil na stav příprav
a obsah prvního čísla periodika pro rok 2016. Poskytl statistické údaje
k jednotlivým částem časopisu a u recenzí zmínil jednorázové zařazení
rubriky, v níž byly samostatně hodnoceny publikace věnované osobnosti
Jana Husa. Jde o symbolické ohlédnutí za historiografickou produkcí
související s „husovským“ rokem. Následně výkonný redaktor konstatoval,
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že se dařilo bez větších problémů získávat příspěvky do recenzní rubriky.
Zatím se totiž osvědčuje systém poskytnutí výtisku za napsání recenze/
anotace. Na druhé straně to neznamená, že by tím dlouhodobé problémy
spojené se získáváním těchto příspěvků byly vyřešeny. Stále se tyto publikační aktivity u autorů řadí k méně preferovaným, což pochopitelně souvisí
se stávajícím systémem hodnocení vědeckých výsledků. Dále Pavel Pumpr
upozornil na pokračující poptávku autorů po publikování studií v našem
časopise, která souvisí nejen s jeho tradičně dobrým jménem, ale i s faktem,
že ČMM náleží mezi „bodově zajímavější“ periodika, protože je registrován v mezinárodní databázi periodik ERIH PLUS. Zdůraznil uplatňování
přísných kvalitativních kritérií při výběru uveřejňovaných textů redakcí
ČMM ve snaze udržovat dobré jméno časopisu v rámci jak tuzemského,
tak i mezinárodního odborného fóra. Tím se vytváří předpoklady pro to,
aby se časopis mohl ucházet o zařazení do dalších prestižních databází
odborných periodik (SCOPUS).
Hospodářka společnosti Jiřina Štouračová přednesla zprávu o finančním hospodaření společnosti v loňském roce (text následuje po zprávě
o činnosti), v níž podala podrobný přehled jednotlivých výnosových
a nákladových položek. Objasnila především, z jakých příčin Matice moravská v loňském roce skončila ve ztrátě. Následovala zpráva o kontrole
hospodaření společnosti. Revizní komise ve složení Hana Jordánková
(předsedkyně), Tomáš Knoz a Jiří Vaněk (členové) se sešla v úplném složení
v účetním období celkem třikrát. Závěrečný účet hospodaření společnosti
pak byl podroben kontrole ve čtvrtek 19. května 2016. Komise neshledala
v účetnictví žádné nedostatky. Protože ke zprávám nebyla z pléna vznesena
žádná připomínka, byly všechny předložené zprávy valným shromážděním
jednomyslně schváleny. Do následné diskuse se přihlásila pouze Denisa
Nečasová s dotazem, zda došlo ke změně správce bankovního účtu Matice
moravské. Jiří Malíř a Bronislav Chocholáč v odpovědích objasnili důvody,
proč tento krok byl vedením společnosti prozatím odložen.
V závěru celého jednání valné shromáždění jednomyslně schválilo
usnesení přednesené zástupkyní návrhové komise Hanou Ambrožovou.
Valné shromáždění v usnesení schválilo:
1) Zprávu o činnosti společnosti za rok 2015;
2) Zprávu o činnosti redakce ČMM;
3) Zprávu o finančním hospodaření společnosti v roce 2015;
4) Zprávu revizní komise o kontrole finančního hospodaření.
Dále vzalo na vědomí příspěvek z diskuse týkající se změny správce
bankovního účtu.
Jednání valného shromáždění předsedající ukončil v 16.25 hodin.
Bronislav Chocholáč
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Zpráva o činnosti Matice moravské za rok 2015
Výbor společnosti zvolený na valném shromáždění konaném 3. června
2015 pracoval ve složení: předseda Jiří Malíř, místopředseda Bohumír Smutný, jednatel Bronislav Chocholáč a hospodářka Jiřina Štouračová. Dalšími
členy výboru byli: Slavomír Brodesser, Martin Čapský, Ladislav Hladký,
Libor Jan, Karel Mlateček, Pavel Pumpr, Václav Štěpánek, Miloš Trapl
a David Valůšek. Revizní komise pracovala pod vedením své předsedkyně
Hany Jordánkové, jejími členy byli Tomáš Knoz a Jiří Vaněk. Do konce
roku nedošlo ve složení výboru a revizní komise k žádným změnám. Výbor
i revizní komise se sešly k jednání během roku třikrát.
V uplynulém roce byla členská základna Matice moravské stabilizovaná. K 1. lednu 2016 bylo evidováno 265 členů, ale nadále přetrvávaly
obtíže při snaze jejich počet navýšit. Jednou ze základních povinností
členů společnosti je placení členských příspěvků (za příslušný rok nejpozději do 31. března). V průběhu roku proběhla kontrola plateb, která
prokázala, že většina členů tuto povinnost splnila; v několika případech
však byla nutná urgence. Informovanost členů matice zajišťovaly webové
stránky společnosti (http://www.matice-moravska.cz). Bohužel v současné
podobě již zaostávají za soudobými požadavky uživatelů, jejich základní
verze není v cizím (anglickém) jazyce a dále postrádají alespoň minimální
formu objednávkového systému, která by napomohla distribuci matičních
publikací. Proto koncem roku proběhlo několik jednání ohledně zřízení
nových webových stránek společnosti. Jejich příprava by měla být dokončena v průběhu třetího čtvrtletí roku 2016.
Během dubna a května ztížilo organizační činnost společnosti přestěhování sídla a skladu Matice moravské z budovy na Solniční 12 zpět
na adresu Arne Nováka 1. V oblasti organizační věnoval výbor velkou
pozornost také úpravám stanov společnosti v souladu s požadavky nového
občanského zákoníku. Jejich nová podoba byla jednohlasně schválena
valným shromážděním Matice moravské.
Propagace činnosti (zejména publikační) byla prováděna především
na přednáškách a seminářích (spolu)pořádaných společností. Distribuce
matičních publikací byla nadále provozována prostřednictvím společností
Kosmas. V roce 2015 jsme také pokračovali ve spolupráci s domácími a zahraničními maticemi, zejména s Maticí srbskou v Novém Sadu (příprava
společného česko-srbského sborníku Od Moravy k Moravě III aj.).
Publikační činnost
Kontinuálně pokračovalo vydávání Časopisu Matice moravské (ČMM),
které je nadále hlavním publikačním úkolem společnosti. V roce 2015 byla
vydána dvě čísla již 134. ročníku periodika v celkovém rozsahu přesahujícím
šest set tiskových stran (622 s.). V témže roce bylo ve spolupráci s českou
částí Česko-lichtenštejnské komise historiků publikováno v pořadí již sedmé
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supplemetum ČMM s názvem Lichtenštejnové: konstrukce obrazu, stereotypy,
propaganda, které k vydání připravil Tomáš Knoz. Další podrobnosti k vydání časopisu a supplementa obsahuje zpráva Pavla Pumpra.
Mimo časopis se rozvíjela publikační činnost společnosti vydáváním
dalších svazků existujících edičních řad Pramenů dějin moravských a Knižnice
Matice moravské. Edice Pramenů dějin moravských byla rozšířena o další,
v pořadí již 24. svazek, který do tisku připravil Zdeněk Fišer a nese název
František Skopalík. Život a dílo v dokumentech II. Druhý svazek plánovaného
třídílného edičního projektu, jehož cílem je zachytit osobnost Františka
Skopalíka (1822–1891), společně vydaly Matice moravská a Moravské
zemské muzeum. Publikace, která navázala na první svazek (vydaný Maticí
moravskou již v roce 2011), přinesla další dokumenty ze Skopalíkovy obsáhlé praktické činnosti a představuje ho jako hospodáře na gruntu, vzdělavatele rolníků, vlastence a politika na různých stupních veřejné správy.
Nejpočetnější matiční ediční řada – Knižnice Matice moravské – byla
obohacena o další dvě monografie. Jako 42. svazek knižnice byla publikována práce Martina Ráji s názvem V čele občanských elit. Advokáti a společnost
na Moravě v letech 1869–1914. Dosud poslední svazek řady představuje
práce Marka Vlhy s názvem Mezi starou vlastí a Amerikou, v níž autor přiblížil počátky české krajanské komunity ve Spojených státech v 19. století.
Přednášková činnost
Matice moravská se ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity podílela na přípravě mezinárodního
workshopu s názvem Francouzská historiografie a středoevropské dějiny, který
se konal v Brně 3. března 2015, a několika samostatných přednášek předních domácích a zahraničních odborníků. Své výzkumy zde prezentovali:
Marie-Elizabeth Ducreux (Paříž): Zbožnost, politika a (sebe)reprezentace
v Čechách 17. století: tři případy ;
Martina Hartmann (Mnichov): Monumenta Germaniae Historica. Eine
unendliche Geschichte? ;
Jan Klápště a Josef Žemlička (Praha): Práva knížete Soběslava II. pro
pražské Němce.
Uvedených přednášek a semináře se účastnily v průměru čtyři desítky
osob především z řad pedagogů a studentů Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity, ale i odborníci z dalších brněnských pracovišť (Historického
ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., Moravského zemského
archivu v Brně, Archivu města Brna, Moravského zemského muzea aj.).
Získávání finančních prostředků
Další oblastí činnosti výboru bylo získávání finančních prostředků pro
naši práci. Výše uvedené aktivity společnosti totiž není možné financovat
pouze z členských příspěvků a prodeje publikací. Rostoucí byrokratické
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požadavky ze strany vyhlašovatelů grantů a dotačních programů však
tuto činnost velmi komplikují a znesnadňují. Projekty s žádostí o finanční
příspěvek byly předloženy Ministerstvu kultury České republiky, Jihomoravskému kraji, Statutárnímu městu Brnu, Radě vědeckých společností
České republiky a Nadaci Českého literárního fondu. Celkově bylo získáno 267 000 Kč. Další podrobnosti o finančním hospodaření společnosti
obsahuje zpráva Jiřiny Štouračové.
Celkově byly v roce 2015 vydány buď samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími institucemi čtyři knihy a dvě čísla ČMM, což lze považovat
za velmi dobrý výsledek. Jistý ústup ve srovnání s minulými roky je patrný
v rozsahu přednáškové činnosti. Bohužel dlouhodobě se nedaří zapojit
do činnosti Matice moravské ve větším měřítku studenty historie bakalářského a magisterského stupně.
***
Úkoly na následující období (rok 2016)
1) V oblasti publikační je cílem zajistit vydání dvou čísel 135. ročníku
ČMM, po jednom svazku ediční řady Knižnice Matice moravské a Pramenů
dějin moravských a jednoho sborníku stojícího mimo ediční řady.
2) V oblasti přednáškové je úkolem připravit alespoň pět samostatných
vystoupení domácích a zahraničních odborníků; podílet se na přípravě
a realizaci další mezinárodní konference doktorandů.
3) V oblasti organizační a zajišťování finančních prostředků již byly
podány v požadovaných termínech (od října 2015 do února 2016) granty
a žádosti o finanční podporu některých z výše uvedených publikací, a to
jmenovitě Ministerstvu kultury České republiky, Radě vědeckých společností České republiky, Jihomoravskému kraji, Statutárnímu městu Brnu
a Nadaci Českého literárního fondu. K naplnění výše uvedených úkolů
bude nezbytně nutné získat nejméně 450 000 Kč.
Bronislav Chocholáč
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Zpráva o hospodaření Matice moravské za rok 2015
Výnosy Matice moravské v roce 2015 činily 679 779 Kč, náklady
1 289 294 Kč. Hospodářský výsledek ve výši –609 515 Kč utvářejí hlavní
aktivita sdružení (publikační vydavatelská činnost) a výrazné přecenění
skladových zásob publikací.
Členění výnosů podle účetních kapitol (zaokrouhleno na celé Kč)
Členské příspěvky
72 109 Kč
Předplatné časopisu
35 696 Kč
Tržby za vlastní výrobky
239 199 Kč
Tržby z prodeje služeb
171 328 Kč
Změna stavu výrobků – snížení hodnoty skladu
–54 978 Kč
Změna stavu nedokončené výroby
–63 174 Kč
Dotace (na činnost sdružení ze státních a veřejných
267 000 Kč
zdrojů)
Jiné a ostatní výnosy
12 574 Kč
Úroky z bankovního účtu
25 Kč
Celkem
679 779 Kč
Členění nákladů podle účetních kapitol (zaokrouhleno na celé Kč)
Služby (výroba publikací)
422 800 Kč
Mzdové náklady
283 877 Kč
Cestovné
554 Kč
Spoje – poštovné, telefon
46 434 Kč
Spotřeba materiálu
6 950 Kč
Náklady na reprezentaci a zahraniční spolupráci
6 197 Kč
Kurzové ztráty
460 Kč
Jiné a ostatní náklady
522 022 Kč
Celkem
1 289 294 Kč
V kalendářním roce 2015 byly uhrazeny veškeré výdaje spojené
s činností Matice moravské. Ztráta byla způsobena rozpracováním několika publikačních titulů, které však budou tvořit výnosy příštích období,
a dále výrazným přeceněním skladových zásob vytištěných publikací. Byla
uhrazena z výnosu předchozích let.
Jiřina Štouračová
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11. sjezd českých historiků – profesní setkání historiček a historiků
České republiky (13.–15. září 2017 v Olomouci): výzva k podání návrhů na panely
Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, pořadatelé 11. sjezdu
českých historiků, vyzývají všechny historičky a historiky, aby podali své
návrhy na panely, a využili tak jedinečné příležitosti uspořádat sekci na své
badatelské téma.
Výzva k podávání návrhů (call for panels): 15. června – 30. září 2016
Dvoukolový výběr: call for panels, následně call for papers
Kontakt a informace:
www.historieOlomouc2017.upol.cz
historieOlomouc2017@upol.cz
Novinky:
a) velké množství menších panelů na jakékoliv historické téma;
b) úvodní příspěvky v podání zahraničních odborníků;
c) Cena děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro
tři nejlepší doktorandské práce v oboru historie přednesené v rámci
některého z panelů;
d) udělení Ceny Josefa Pekaře.
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Pokyny pro úpravu příspěvků
Redakce Časopisu Matice moravské prosí své autory o dodržování následujících zásad při odevzdávání rukopisů:
Své příspěvky (články, materiálové studie, diskusní a polemické texty, recenze,
anotace a zprávy do kroniky) odevzdávejte zásadně v elektronické podobě, a to
ve formátu DOC (DOCX) nebo RTF. Při psaní užívejte standardní nastavení editoru
bez zvláštního formátování, začátky odstavců neodsazujte mezerníkem a neužívejte
dělení slov. Přílohy – mapky, grafy, tabulky, případně obrazový materiál – odevzdávejte vždy zvlášť a jejich zpracování projednejte předem s redakcí. Autorská
a reprodukční práva k obrazovým přílohám zajišťuje autor, k obrazovým přílohám
je nutné připojit vždy popisky uvádějící autorství a zdroj.
K článku je třeba přiložit cizojazyčné resumé o maximální délce jedné normostrany (1 800 tiskových znaků, včetně mezer), dále abstrakt (maximálně 600
tiskových znaků) a klíčová slova v angličtině (maximálně 5–6), respektive podklady
v češtině pro překlad do cizího jazyka.
Délka jednoho článku, včetně poznámek, by neměla přesahovat 35 normostran (maximálně 70 000 tiskových znaků), délka recenze 6 normostran (10 000
tiskových znaků) a délka anotace 2 normostrany (3 600 tiskových znaků).
Odkazy na prameny či literaturu a vysvětlivky vkládejte do textu formou
poznámek pod čarou označených číselným indexem. V případě dedikací používejte
hvězdičku připojenou k názvu, případně k podtitulu. Číselný index zapisujte vždy
až za koncové interpunkční znaménko.
V textu rozepisujte slovy čísla od jedné do devíti, čísla dvojmístná a vícemístná
pište číslicemi. Používejte uvozovky odpovídající zvolenému jazyku (v češtině „“;
v angličtině “ ”). Distribuce pomlček a spojovníků by měla odpovídat pravidlům
českého pravopisu. Pro označení rozsahu v časových i prostorových intencích se
používá pomlčka bez mezer (1230–1253; s. 20–36; trasa Brno–Olomouc). Pomlčka oddělená mezerami v zásadě supluje interpunkční čárku, přičemž signalizuje
hlubší předěl. Spojovníku se užívá zejména při zápisu kompozit, v jejichž rámci si
složky uchovávají dílčí autonomii (Brno-Žabovřesky; francouzsko-německé jednání;
kulturně-historický „odkazující ke kultuře a historii“ × kulturněhistorický „odkazující ke kulturní historii“). U denních dat, s výjimkou časového určení pramenů
v poznámkách, rozepisujte názvy měsíců. Citáty vyznačujte kurzívou a uvozovkami
(bez kurzivy) a své případné komentáře či vynechávky do nich vpisujte s použitím
hranatých závorek ([tj. Přemysl Otakar II.]; […]).
V záhlaví u recenzí a anotací uvádějte vždy autora (autory) publikace, název,
místo vydání, nakladatelství a rok vydání, počet stran a ISBN.
Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy textu. Příspěvky
do rubrik Studie a články, Materiály a Rozpravy procházejí recenzním řízením,
které je anonymní (viz www.matice-moravska.cz).
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Zkratky
V poznámkách užívejte následující zkratky:
strana – s.
signatura – sg.
folio – f.
recto – r
verso – v
inventární číslo – inv. č.
karton – kart.
rukopis – rkp.
editor – ed.
editoři – edd.
srovnejte – srov.
Literatura
Bibliografické odkazy v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení uvedené
interpunkce. Při prvním výskytu uvádějte vždy také křestní jméno autora či editora
v plném znění. Příjmení nezapisujte proloženě (budou upravena až v sazbě):
Vzory:
Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 107.
Válka, Josef: Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. Edd. J. Kroupa
a T. Knoz. Brno 2009.
Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) I. Hospodářská základna
a královská moc. Praha 1992.
Šmahel, František: Počátky pražského obecného učení. Kritické reflexe k jubileu jednoho
„národního monumentu“. Český časopis historický 96, 1998, s. 253–291.
Cerman, Markus – Knittler, Herbert: Town and Country in the Austrian and Czech
Lands. In: Epstein, Steven R. (ed.): Town and Country in Europe, 1300–1800.
Cambridge 2001, s. 176–201.
Kordiovský, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: týž – Kubíček, Jaromír:
Kulturní periodika na Moravě. Brno – Mikulov 1996 (= XXIV. Mikulovské sympozium 1996), s. 53–59.
Zkrácená citace při opakování odkazu k textu:
Šmahel, F.: Počátky pražského obecného učení, s. 260.
Zkrácená citace při bezprostředním opakování odkazu k autorovi:
Týž: Husitská revoluce III. Kronika válečných let. Praha 1996.
Zkrácená citace při bezprostředním opakování odkazu k textu:
Tamtéž, s. 85–86.
(Je-li relevantní uvést pořadí vydání publikace, označte je prostřednictvím číselného
horního indexu připojeného k roku vydání.)
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Vydané prameny
Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku,
která bude v poznámkách dále používána:
Vzor:
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V/2. Inde ab a. MCCLXVII
ad a. MCCLXXVIII. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981, s. 181–182, č. 591.
Zkrácená citace při opakování odkazu:
CDB V/2, s. 182, č. 592.
Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Pragae, Paris, Wien, nikoli Praha,
Paříž, Vídeň; vzájemně je oddělujte pomlčkou (London – New York). Pokud
není uvedeno místo vydání, použijte zkratku s. l., pokud není uvedeno datum,
pak zkratku s. d.
Archivní prameny
Při odkazu na archivní pramen uvádějte jednotlivé položky v pořadí od nejobecnější k nejkonkrétnější: oficiální název archivu, značku a název fondu (sbírky), dále
zpravidla číslo kartonu nebo knihy, inventární číslo, signaturu, název nebo popis
dokumentu a list či stranu.
Vzor:
Moravský zemský archiv v Brně, G 83 Matice moravská Brno, kart. 59, inv. č. 188,
tzv. cechovní kopiář z let 1581–1589, f. 62r.
Zkrácená citace při opakovaném odkazu:
MZA v Brně, G 83, kart. 59, inv. č. 188, tzv. cechovní kopiář z let 1581–1589, f. 62r.
Internetové zdroje
V případě internetových zdrojů uveďte oficiální název stránek (je napsán na horní
modré liště stránky prohlížeče; jde-li o časopiseckou studii uveřejněnou tímto
způsobem, použijte klasický bibliografický odkaz) a k němu připojte přesnou
adresu a datum citace.
Vzor:
Březová nad Svitavou – oficiální stránky města. Historie města [online]. Dostupné z:
http://www.brezova.cz/mesto/historie-mesta/ [cit. 20. 1. 2015].
Děkujeme všem přispěvatelům za dodržování uvedených pokynů, které výrazně
usnadní redakční zpracování.
Redakce Časopisu Matice moravské
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