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„Historia kacerstwa hussowego“ – 
osudy jednoho příběhu1

Lucie Toman

1 Místo úvodu

Rozkvět reformace v  Rzeczpospolité Obojga Narodów je ve  srovnání 
s ostatní Evropou o půl století opožděn. První kontakty a zájem přišly velmi 
záhy po Lutherově vystoupení. Energické kroky tehdejšího krále Zikmunda 
Starého však vývoj hnutí zpomalily a donutily jeho stoupence držet se zpátky. 
Za jeho syna a nástupce Zikmunda Augusta se vrací s o to větší silou. Na-
hrává tomu několik činitelů. Nový král, zdá se, s hnutím sympatizuje. Mnozí 
doufají v možnost vzniku národní církve po vzoru Anglie.2 Jedním ze stou-
penců takového řešení se zdá být i primas Jakub Uchański. Rozsáhle se dis-
kutuje o svolání národního koncilu, který by vyřešil problematickou situaci. 
Polská církev, která měla do té doby velkou politickou moc, privilegia a soud-
ní pravomoci, je díky tomu trnem v oku i šlechticům, kteří se ve věcech vě-
rouky považují za pravověrné syny Říma. Ti se ve jménu obrany šlechtických 
svobod neváhají spojit i se stoupenci Wittenbergu nebo Ženevy. Záhy se daří 
zablokovat církevní soudnictví, takže biskupové nejsou schopni vystupovat 
proti šíření „hereze“. V praxi tedy nastává obdoba říšského „cuius regio, eius 
religio“. Každý šlechtic zcela volně rozhoduje o obsazení sobě podřízených 
patrocinií. Velké plány a  naděje z  dob Zikmunda Augusta se však v  praxi 
nedaří naplnit a i to, co bylo realizováno, charakterizuje jistá polovičatost. 

Vrcholem snah o  právní zakotvení náboženské tolerance je Varšavská 
konfederace roku 1573, která však problémy nekatolíků řeší pouze částeč-
ně. Garantuje svobodu vyznání pro šlechtu, situaci ostatních stavů ale vů-
bec neřeší. Nijak se nevyjadřuje k palčivým otázkám praxe, jako je církevní 
soudnictví nebo postavení nekatolického kléru. O  potřebě schválit další 
doplňující zákony už se pak jen diskutuje. Nejednoznačnost, s  jakou byla 
konfederace formulována, nejlépe ukazuje posun v chápání jednoho z jejích 
klíčových pojmů. „Dissidentes“ původně označovalo všechny křesťany, kteří 
1 Studie vznikla v rámci projektu FF_2012_065 Tolerance – proměny teorie a praxe, Studentské 

grantové soutěže Univerzity Palackého v Olomouci.
2 Sucheni-Grabowska, Anna: Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520–1562. 

Warszawa 1996, s. 302–322. Autorka je přesvědčena o králově pravověrnosti a jeho zdánlivou 
nerozhodnost připisuje patové situaci v zemi i na mezinárodní úrovni, která mu neumožňuje 
jednoznačně vystupovat. 
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se konfesemi odlišují, zahrnuje tedy i  katolíky, kteří v  nejisté době vzniku 
dokumentu potřebovali ochranu stejně jako ostatní. Postupem času začal být 
pojem vztahován pouze na nekatolíky. Ti jsou nově chápáni, jako lidé lišící se 
od učení obvyklého, katolického.3 

Snahám o  utvoření národní církve bránily od  samého začátku věrouč-
né spory kolem národní konfese. Žádná z církví nebyla ochotna ustoupit ze 
svých stanovisek. Kalvinisté byli zásadně proti tomu, aby byla za  národní 
konfesi přijata augšpurská, jednota bratrská měla výhrady vůči kalvinistům 
a všichni společně odsuzovali ariány neboli polské bratry.4 Maximální for-
mou ústupku byl Sandoměrský konsens, uzavřený mezi jednotou, luterány 
a kalvinisty roku 1570. V praxi znamená pouze příměří a ujednání o vzájem-
né spolupráci ve vztahu k společnému nepříteli – Římu, nijak nepřibližuje 
dohodu na společném učení.5 

Již za Zikmunda Augusta se začínají konsolidovat kořeny katolické ode-
zvy, on sám přijímá dekrety Tridentského koncilu, k jejichž následování se 
katolická hierarchie zavazuje až na sněmu v Piotrkově (1577).6 V zemi začí-
ná velmi dynamicky vystupovat jezuitský řád zakládající nové školy, které se 
těší velké popularitě. Za Štěpána Báthoryho ještě reformované církve poměr-
ně prosperují, ale za jeho nástupce již ztrácejí půdu pod nohama. Zatím co 
Báthory drží neutrální linii svého předchůdce,7 Zikmund III. Vasa otevřeně 
podporuje katolickou církev všemi dostupnými prostředky a  odhaluje sla-
bost reformovaných, tedy chybějící společenské zakotvení. Mezi polskými 
poddanými se učení nikdy neujalo, ekonomicky slabá města jsou ve vleku 
svých šlechtických pánů nebo správců.8 Polská šlechta hlavní hybatel hnutí 
po rychlém a intenzivním vzplanutí ztrácí zájem. Umírající ochránce nemá 
kdo nahradit.9 

3 Tazbir, Janusz: Państwo bez stosów. Warszawa 2009, s. 111–128.
4 Polští bratři jsou také někdy označováni jako sociniáni, podle Fausta Sozziniho, který jejich 

učení svými myšlenkami formoval.
5 Halecki, Oskar: Zgoda sandomierska 1570 r. Warszawa – Kraków 1877. 
6 Pawiński, Adolf: Synod piotrkowski w roku 1577. In: Początki panowania w Polsce Stefana 

Batorego 1575–1577 r. Źródła dziejowe IV. Warszawa 1877, s. I–XXXVII.
7 Dzięgielowski, Jan: Sprawy wyznaniowe w Rzeczpospolitej w czasach panowania króla 

Stefana I. In: Stefan Batory – król Rzeczpospolitej i  książę Siedmiogrodu. Pułtusk 2008, 
s. 61–72.

8 Dworzaczkowa, Jolanta: Wprowadzenie reformacji do  miast królewskich Wielkopolski. 
Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 10, 1965, s. 53–80.

9 Banach, Andrzej Kazimierz: Konwersje protestantów na  katolicyzm w Koronie w latach 
1560–1600. In: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 714, Prace historyczne, z. 77, 
Warszawa – Kraków 1985, s. 33–34.

Lucie Toman
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Rozkvět reformace v Polsku je tedy obdobím poměrně krátkým, o to však 
intenzivnějším, země je útočištěm pro řadu reformačních myslitelů. Tímto 
způsobem se zde dostává třeba učení jednoty bratrské. Víra emigrantů roku 
1547 si velmi záhy získává stoupence i mezi místním obyvatelstvem.10 O vě-
roučných otázkách se zcela svobodně diskutuje ve šlechtických domech bě-
hem banketů. Proto Janusz Tazbir Rzeczpospolitou tohoto období označil, 
v  do  dnes vlivném souboru esejů, za  Państwo bez stosów/Stát bez hranic. 
Kniha je apoteózou tehdejší náboženské tolerance. Jistým doplněním této 
interpretace je pak studie Tadeusza Wojaka, který se zamýšlí nad hranicemi 
tolerance, jak se projevují v polemických spisech.11 Literární obraz nábožen-
ské plurality je jedním z témat, kterému se budeme na následujících řádcích 
věnovat také. Vedle toho se zaměříme na způsoby budování legitimity církve 
a především její delegitimizace prostřednictvím interpretace dějinných udá-
lostí a výrazných osobností a jejích osudů, a také na to, jak jsou tyto události 
aktualizovány a komentovány, aby promlouvaly ve prospěch pisatelů.12 

Jako pramen jsme si zvolili právě náboženský polemický spis. To je něco, 
čemu dnešní historiografi e, literární historie i  jazykověda věnují prama-
lou pozornost a to přesto, že spisy tohoto druhu byly ve své době poměrně 
frekventované.13 Náboženská polemika přijímá šat mnoha literárních žán-
rů i uměleckých forem. Polemické vyznění může mít grafi ka, freska, píseň 
i kázání. Základním prostředkem učené písemné disputace pak zůstává po-
lemický spis, systematicky vyvracející protivníkovy teze jednu za druhou.14 
K jedné z takových vzdělaneckých polemických výměn dochází na přelomu 
šedesátých a sedmdesátých let 16. století ve Velkopolsku. Jeho účastníky byli 
Jakub Niemojewský (1528/32–1586), představitel regionální šlechty, poměr-
ně dobře majetkově zakotvený a politicky aktivní absolvent studií v Královci 

10 Bidlo, Jaroslav: Jednota bratrská v prvním vyhnanství I (1548–1561). Praha 1900.
11 Wojak, Tadeusz: Uwagi o  tolerancji w Polsce na  tle polemiki wyznaniowej w XVI wieku. 

In: Wojak, Tadeusz (ed.): Wkład protestantyzmu do kultury Polskiej. Z zagadnień protes-
tantyzmu w Polsce. Warszawa 1970, s. 44–90.

12 K legitimizační roli historie a mýtu nově Miller, Jaroslav: Propaganda, symbolika a rituály 
protestantské Evropy (1580–1650). Praha 2012.

13 V tomto kontextu je zajímavým příspěvkem společný projekt univerzit v Tel Avivu a Gießen 
Controversies in the “République des lettres” 1600–1800, který proběhl v letech 1999–2001 
a který se zabýval formou polemického spisu. 

14 Fritz, Gerd – Glüer, Juliane: Th e Pamphlet and its alternatives c. 1700. A historical-pragmatic 
study of the fi nal phase of the controversy between Johann Fridrich Mayer and August Hermann 
Francke (1706/1707). In: Controversies in the Républiquw des Letters. Technical Report 4. 
Th eological Controversies, Giessen 2001, s. 43.

„Historia kacerstwa hussowego“ – osudy jednoho příběhu
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a Wittenbergu, který se po jistém období hledání ztotožňuje s kalvinismem,15 
jeho odpůrcem je bývalý profesor Krakovské Akademie a budoucí člen je-
zuitského řádu, toho času kanovník poznaňské kapituly a katedrální kazatel 
Benedikt Herbest (kolem 1531–1598).16 

Na začátku celého konfl iktu stálo polské vydání konfese jednoty bratrské 
z roku 1564. Bezprostředním podnětem jejího publikování, zřejmě bylo to, 
že se v zemi rozmohlo učení antitrinitářů, které bylo i pro stoupence reformy 
příliš radikální a zcela nepřípustné. Hlavními propagátory těchto idejí byli 
v  té době přistěhovalci zejména z Itálie. Jednota se tedy obávala, že pokud 
jasně nevyjádří svoji odlišnost, budou v případě vydání dekretů proti cizím 
kazatelům postiženi i  její učitelé.17 Opovážlivost bratrské šlechty, která spis 
předložila králi ke schválení, nenechala katolíky chladnými a vyvolala Her-
bestovu odezvu v podobě polemického spisu. Jednota sama by možná spis 
nechala bez odpovědi v duchu své snahy nevystupovat veřejně s jednoznač-
nými deklaracemi a neangažovat se v podobných střetnutích, což by ji mohlo 
v konečném důsledku spíše poškodit. Krátce předtím však s nimi uzavřela 
unii skupina kujavských kalvinistů. Jako její čelný představitel také Niemo-
jewský v unii přijal bratrskou konfesi za svou, proto se teď cítil být Herbesto-
vým spisem bezprostředně dotčen. 

Nebudeme se zabývat celou výměnou, která v konečném důsledku zplo-
dila čtyři poměrně objemné spisy.18 Blíže se podíváme na jednu z jejich částí, 
která neargumentuje primárně dogmatikou, ale odvolává se na historickou 
zkušenost. Herbestova kniha Chrześciańska Porządna odpowiedź na tę Con-
fesią obsahuje i kratičký spisek Hisotria kacerstwa Hussowego sestávající pou-
ze z 16 listů.19 Na to Niemojewský reaguje v pamfl etu Odpowiedź na książki 
księdza Benedikta Herbsta kapitolou nazvanou Odpowiedź na Historią kacer-
stwa Husowego, którego nigdy ten pobożny człowiek nie był winien sestávající 
15 Tazbir, Janusz: Niemojewski Jakub. In: Polski Słownik Biografi czny 23. Wrocław–Warszawa–

Kraków–Gdańsk 1978, s. 10–13.
16 Zarębski, Ignacy: Herbest Benedykt. In: Polski Słownik Biografi czny 40. Wrocław–Kraków–

Warszawa 1960, s. 434–436.
17 Bidlo, Jaroslav: Jednota bratrská v  prvním vyhnanství II (1561–1572) (dále jen Jednota 

bratrská II). Praha 1903, s. 44, 48–49.
18 K průběhu polemiky podrobněji Tazbir, Janusz: Polemika Jakuba Niemojewskiego z jezuitami 

poz nańskimi. In: Munera Poznaniensia, księga pamiątkowa uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu dla uczczenia 600-lecia założenia uniwersytetu Jagiellońskiego. Poznań 
1965, s. 235–260; Bidlo, J.: Jednota bratrská II, s. 100–101, 121–123.

19 Herbest, Benedikt: Chrześciańska porządna odpowiedź na tę Confesią; ktora pod titulem Bra-
terskiej Zakonu Chrystusowego, niedawno jest wydana (dále jen Herbest). Kraków, Mateusz 
Siebeneycher, 1567, fol. 343r–359v. Pracovali jsme s  exemplářem Biblioteki Jagiellońskiej 
v Krakově, Cim. 341. 

Lucie Toman
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z 14 listů.20 Oba autoři vyprávějí ten samý příběh Husova života a smrti, oba 
v něm hledají poučení pro svou současnost, celkové vyznění je však diame-
trálně odlišné. 

Na dalších stránkách se budeme zabývat tím, jak jsou prezentovány kost-
nické události, aby se staly argumentem ve  prospěch aktérů polemického 
sporu, posílily jejich legitimitu, případně podlomily tu protivníkovu. Pone-
cháváme proto zcela stranou celou současnou husitologickou diskuzi a způ-
sob jakým jsou interpretováni účastníci kostnických událostí dnes. To je totiž 
v kontextu raně novověké polemiky, která tento příběh pragmaticky využí-
vá, v zásadě irelevantní. Historické postavy zde slouží spíše jako archetypy, 
prostřednictvím kterých pisatelé prezentují především svá vlastní stanoviska 
a názory na aktuální dění. 

2 „Chytrość i postępek Husów“

Herbest si při budování svého příběhu dává záležet na důvěryhodnosti. 
Hlavním prostředkem je pro něj spolehlivý zdroj Jan z Příbrami. Ten je velmi 
pečlivě čtenáři představen. Dovídáme se, že zemřel v Praze roku 1448, byl fa-
rářem ve staroměstském kostele sv. Jiljí a především byl v některých artiklech 
do smrti husitou, i když opustil Viklefovo učení. Na závěr nás autor ještě ujiš-
ťuje: „Przeto nieomylne jest, ale iście pewne to świadectwo jego.“21 Na jiném 
místě je označen jako mistr, který držel s pražskými husity, ale přibližoval 
se velmi k obecné církvi, a kněz, který zemřel u husitů, ale naříká na novou 
víru.22 Pokaždé když se na něj Herbest odvolává, je Příbram označen přívlast-
kem „husita“. Jde tedy o nejspolehlivější možný zdroj informací, někoho kdo 
popisované události osobně prožil, byl vzdělaný, a proto je mohl fundovaně 
zhodnotit, a navíc byl sám členem hnutí a přesvědčil se o  jeho zkaženosti. 
Odkazuje se na konkrétní spisy.23 Obvinění vycházející z vlastních řad je asi 
nejsilnějším argumentem, který Herbest užil. Přivolán je také Oldřich z Rei-
chenthalu jako bezprostřední svědek kostnických událostí, citován je dopis 
polského krále Kazimíra Jagellonského jako důkaz toho, že si soudobé Polsko 
20 Niemojewski, Jakub: Odpowiedź na  książki księdza Benedykta Herbesta kaznodzieje 

i Kanonika Th umu Poznańskiego, ktore pisał przeciwko Confesiej braciej naszej Krześciańskiej 
(dále jen Niemojewski). Kraków, Maciej Wierzbięta, 1569, s. 841–866. Pracovali jsme 
s exemplářem Biblioteki Jagiellońskiej v Krakově, Cim. 316.

21 Herbest, fol. 346r.
22 Herbest, fol. 356r.
23 Jsou zmiňována díla: Libri De articulis Wiklefi , Libri De profesione Fidei Catholicae, De veritate 

Corporis et Sanquinis Christi in Eucharistia.
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uvědomovalo nebezpečí plynoucí z Čech, svědectví Příbramovo je však pro 
autora nejcennější.

Samotný příběh začíná v Anglii. Otec myšlenky, John Viklef, je nám před-
staven jako člověk plný pýchy, toužící po  slávě. Byl sice ve  svých omylech 
brzy odhalen vzdělanými lidmi, ale protože si našel vlivného ochránce, mohl 
beztrestně útočit na  církev. Jeho učení uznaly za  kacířské synoda svolaná 
místním biskupem, oxfordská a pařížská univerzita i Řím, v samotné Anglii 
brzy mizí. Herbest neváhá uvést přesný počet biskupů a doktorů vzdělaných 
v Písmu, kteří se synody účastnili. Takový je tedy Husův mistr, nadutec, který 
neustoupí ani převaze povolanějších a moudřejších. Herbest velmi ochotně 
čtenáři prezentuje všech 45 artiklů Viklefova učení, které je v podstatě sou-
borem velmi hrubých útoků a urážek. Papežská klatba je antikristův dekret, 
Římská církev je ďábelskou synagogou, všichni kněží jsou kacíři. Celým sou-
borem se prolínají útoky proti řádům a majetku církve. Artikly také napadají 
společenský řád, vyzývají poddané k vystoupení proti hříšné vrchnosti. „Ani 
Pan Swiecki nie jest Panem, ani Prałat Prałatem, ani Biskup Biskupem, gdy 
jest w grzechu śmiertelnym.“24 Ve století, které zažilo selskou válku, jsou to 
velmi silná slova. Tak je tedy prezentováno učení, které přijal Hus. Text plný 
agrese, který v žádném případě není souborem seriózních tezí, o kterých by 
se dalo jakkoli diskutovat. Každý rozumný člověk je musí jednoznačně od-
mítnout. 

Hus se na scéně objevuje jako Viklefův stoupenec bez vlastních původ-
ních myšlenek. Mistr svobodného učení, bakalář teologie, kaplan. Křivopří-
sežník, který nejprve spolu s  celou univerzitou Viklefovo učení odsoudil, 
později je však hlásá, intrikán, který zbavuje německý národ vlivu na univer-
zitě, protože jen Němci byli natolik vzdělaní, aby mu dokázali oponovat. Hus 
je také populista. Své zvrácené učení obalil do chytlavých hesel, které se lidem 
líbí. Proto útočí na hříšnost a bohatství kléru, přičemž sám zachovává zdání 
slušnosti a spořádanosti. Je obratný kazatel, Viklefova díla překládá a věnuje 
jako dar významným mužům. Dary ducha, které mu byly poskytnuty, dává 
do služeb zla. Má i ochranu krále, kterému tato „Hus złote jajca rodziła.“25 

Kostnický koncil se schází, aby vyřešil rozepře uvnitř církve, a využívá ho 
i uherský král Zikmund, kterému velmi záleží na vykořenění nového učení 
z Čech. Koncil je stejně jako synoda v Anglii charakterizován počtem zúčast-
něných patriarchů, kardinálů a biskupů. Hus na něj přijíždí tajně, doprová-
zen jen Jeronýmem Pražským. Později je navštěvován mnoha vzdělanci, kteří 
s ním diskutují a postupně mu dokazují, že se mýlí. Hus začíná vzbuzovat 

24 Herbest, fol. 344v.
25 Herbest, 349r.
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dojem, že odvolá, je mu proto nabídnuto zaopatření a klidný život v klášteře, 
pod podmínkou, že své učení odsoudí i písemně a nikdy se nevrátí do Čech. 
To však odmítá, a protože vidí, že není sto přesvědčit vzdělance tak jedno-
duše jako prostý lid Betlémské kaple, rozhodne se pro útěk, je však zadržen. 
Koncil nejprve odsuzuje Viklefovo učení, jak říká Herbest, hlavně proto, aby 
se Hus poučil. Nakonec je i on odsouzen, zbaven kněžství a předán světské 
moci k upálení. Jeho popel byl prý vyhozen do řeky, aby si z něj jeho stoupen-
ci neudělali relikvii. Ti si do Prahy odvezli alespoň zemi z místa, kde zemřel, 
kterou ctili jako pozůstatek mučedníka. Hus je zde zobrazen jako licoměrný 
zbabělec, zatvrzelý kacíř, který není ochoten ustoupit povolanějším. 

Mučednickému motivu věnuje Herbest poměrně dost místa a  rozsáhle 
dokazuje na příkladech, že ne každý, kdo položí život za svou víru, je mu-
čedník, stejně jako nestačí přijmout smrt odvážně. Nikdo přeci nepochybuje 
o Servetově kacířství, mučednicemi rozhodně nejsou indické ženy, které se 
nechávají dobrovolně upalovat se svými zesnulými manžely. Nejdůležitějším 
důkazem toho, že Husovo učení nemá nic společného s pravým Evangeliem, 
je však rozvrat a násilí, které zrodilo v Českých zemích. Je narušen spole-
čenský řád, lidé vystupují ze svých rolí,26 každý posuzuje víru vlastním rozu-
mem, což vede k neshodám a vzniku celé škály sekt.27 Konečným důsledkem 
je vraždění a  násilí. „Znać drzewo z  owocu,“ plodem husitství byla zkáza 
země,28 přijímání takového učení tedy přinese polským věřícím to samé. 

Herbest tvoří typ antihrdiny-kacíře, který svým chováním naplňují jím 
portrétovaný Hus i Viklef. Je to pýcha a přemrštěná důvěra ve vlastní inte-
lekt, která však v realitě nemá oporu. V opozici k tomu staví jednomyslnost 
a  jistotu učení neustále potvrzovaného synodami a  koncily, tedy soubory 
výjimečně vzdělaných jedinců, ale hlavně zastřešeného jediným legitimním 
pastýřem, svatým Petrem a jeho nástupci. Jako vedlejší postavy se ještě ob-
jevuje vzdělaný laik, který přijímá nové učení, ale ve  svém přesvědčení je 
velmi vrtkavý – Jeroným Pražský,29 král, který svou lhostejností vůči pořádku 

26 „Zaiste dziś ile Panow, tyle Lotrow i Zbojcow, ile Chłopow, tyle Rycerzow, ile Kapłanow, tyle 
biskopow i Pręłatow, a wszyscy społecznie, jako by szaleni, miecze na się samych obrocili.“ 
Herbest, 356v.

27 „Zgody nie było w Czechach, trwała jedna Sekta w Pradze, w Taborze druga, trzecia pikart 
Adamita wymyślił.“ Herbest, 355v.

28 „W tym teraz Krolewstwie Czeskim niemasz żadnego Rządu, ani Sprawiedliwości, ale zamie-
szawszy wszystko, część rządzi Pospolstwo, część Panowie, część Tyrannowie; jako skąd wiatr 
zawienie a jeśli Pan Bog łaskawy nieprzyda lekarstwa, co dzień oczekiwa upadu swego, ktory 
zawżdy opłakiwać bedziemy.“ Herbest, fol. 356r.

29 Tomuto Husovu druhovi je věnováno poměrně dost místa. Jsou popisovány jeho opakované 
pokusy o útěk z Kostnice i to, že učení svého mistra na čas opustil.
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ve věcech víry vede zemi ke zkáze – Václav, i král, který péčí o ně zemi posi-
luje – Karel. 

V  kontextu celé Chrześciańské Porządne odpowiedzi na  tę Confesią jde 
o pasáž výjimečnou svou útočností, zbytek knihy pracuje s poměrně racio-
nální argumentací, artikl za artiklem vyvrací bratrskou konfesi, v podstatě 
s útoky srovnatelného kalibru nepracuje. Celý příběh vyznívá velmi aktuálně 
v  zemi, která také přijímá mnoho myšlenek ze zahraničí, ve  které se laici 
neváhají účastnit věroučných disputací, a král nečině vyčkává. V úvodních 
kapitolách Herbest spojil jednotu s husitstvím jako ideovým zdrojem, aby ji 
delegitimizoval, útočí na její kořeny a tvoří „černou legendu“. 

3 „Na co im powolnie dosyć i Krześciańskie odpowiedział“

Niemojewský na rozdíl od Herbesta své zdroje defi nuje velmi obecně.30 
Svou obhajobu zakládá na  demaskování Herbestova postupu. Kanovník je 
obviněn z  toho, že se osobním útokem snaží maskovat svou neschopnost 
legitimně, tedy z Písma, bránit své teze. Samozřejmě i Niemojewský si ne-
odpustí útok ad personam. Kde to je jen trochu možné, pokouší se protivní-
ka usvědčovat z neznalosti a chyb.31 Co víc, nabourává jeho důvěryhodnost 
už v samotném úvodu obviněním z pokrytectví, když se pouští do analýzy 
jeho pohnutek. „Kanonik [Husa] Kacerzem zowie, musi tak czynić rad nie-
rad i przeciw swemu sumieniu, bo przysiągł Rzymskim dekretom wierzyć.“32 
U  služebníků papežství musí vlastní svědomí ustoupit povinnosti, budou 
tedy bránit i  to, čemu vlastně sami nevěří. Dále Niemojewský vyvrací tvr-
zení, že by jednota stavěla na Viklefovi nebo Husovi, naopak vychází jedině 
z Písma. Tito muži se pouze těší její úctě díky svému čistému učení, nejde ale 
o „otce zakladatele“. Naopak, to Řím staví své učení na osobní neomylnosti 
jedince – papeže. 

Ve  vlastním vyprávění událostí ze začátku 15. století se Niemojewský 
soustředí jen na Husa a  jeho střet s kurií. Hus je zachycen jako muž pilně 
studující Písmo, poměrně vzdělaný, který začal kázat ve shodě s apoštolským 
učením o pokání a odpuštění hříchu. Do konfl iktu s Římem se dostává kvůli 
tomu, že vystupuje proti papežské jurisdikci a  lakotě duchovních. Není to 
30 „Tak jakom z  pewnej a  czasow onych historiej znaleść mogł.“ Niemojewski, s. 843. „Jako 

o nim swiadczą Historykowie.“ Niemojewski, s. 842. „To jawna prawda we wszystkich histo-
riach onego wieku.“ Niemojewski, s. 853.

31 „[…] ten nasz Th eolog, jakoby nigdy historyj kościelnych nie czytał […]“. Niemojewski, 
s. 860, „Kanownikowi potrzeba pamiętać Regułkę Dialecticorum[…]“. Niemojewski, s. 861.

32 Niemojewski, s. 842.
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Husův populismus, který tyto otázky vysunul do popředí, ale přecitlivělost 
katolického kléru vůči útokům na peněženku. Odpůrci Husovi připisují my-
šlenky, které nikdy nehlásal. Niemojewský si dává záležet při vykreslování 
toho, jak se Češi snaží jednat s Římem a vyjasnit situaci. Hus sám vysílá k pa-
peži prokurátora, český král prosí o komisaře, který by poměry v Čechách 
vyšetřil. Hus nakonec přijíždí do Kostnice diskutovat a dát se poučit, je do-
provázen dvěma glejtovníky, kteří ho ofi ciálně předávají pod ochranu pape-
že. Češi jsou zobrazeni jako lidé otevření, připravení diskutovat a přijímat 
argumenty, kdežto papežství je opakovaně kompromitováno. Polemista neo-
pomenul připomenout právě probíhající schizma, zobrazena je věrolomnost 
pontifi ka, který Husovi slibuje bezpečí. Ve skutečnosti je totiž o jeho záhubě 
rozhodnuto ještě dříve, než na koncilu stačil promluvit. 

Aktuálnost Husova příběhu pro soudobého čtenáře je zde formulována 
ještě výrazněji než v případě Herbesta. Husovy postuláty jsou vyjádřeny tak, 
že vystihují podstatu náboženského konfl iktu v  Rzeczpospolité 16. století, 
především pokud jde o otázku církevního soudnictví. Co ale Niemojewský 
zdůrazňuje především, je přístup katolické hierarchie k „zbloudilým“. Nesna-
ží se je otcovsky poučit nebo vyvést z omylu, podrobuje si je a krutě trestá.33 
Jak říká bez obalu, za takovýchto podmínek není ani pro současné odpůrce 
Říma možné bezpečně se účastnit koncilů.34 

Niemojewský má jako vypravěč velký potenciál, nechává promluvit Husa 
samotného, užívá přímou řeč, naznačuje dramatizaci. Bohužel je vlastní vy-
právění Husova příběhu jen malou částí celé kapitoly, věrný polemickému 
duchu svého spisu zbytek místa věnuje systematickému vyvracení Herbesto-
vých útoků. Díky tomu se stává otrokem protivníkova spisu a je nucen úzce 
následovat jeho strukturu a argumentaci. V duchu svých dřívějších prokla-
mací dokazuje z Písma. 

Otázka náboženské plurality je něco, k čemu se vrací opakovaně, hlavně 
pokud jde o přístup k „herezi“. Jak jsme řekli výše, Řím je kritizován za to, že 
nad cukr upřednostňuje bič. Pro Niemojewského jsou však heretici a zblou-
dilci nedílnou součástí křesťanského společenství, jak bylo předpovězeno 
v  podobenství o  koukoli.35 Pro kalvinistu je nepochybné, že Bůh heretiky 
stvořil cíleně a jen on má právo rozhodovat o jejich osudu. Tento postoj není 
33 „Toć jest sąd Papieski sprawiedliwy, gdzie pirwej osądzą aniż przesłuchają. Toć są prawi Oj-

cowie, ktorzy dzietek swoich płacz żelazem tulą, aby tego więcej nie czyniły.“ Niemojewski, 
s. 850. „Takci ta miła matuśka kośći Rzymskich nawraca swe synaczki, ktorzy sie do Krystusa 
Pana wiernie odzywają, a Papieża za Boga i Pana mieć niechcą.“ Niemojewski, s. 847.

34 „Obaczże stąd jako bezpieczna rzecz naszej stronie na Rzymskie Concilia jeździć.“ Niemo-
jewski, s. 853–854.

35 Mt 13, 24–30.
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u představitele náboženské minority ničím překvapujícím, ale vyplývá jedno-
značně z potřeby chránit vlastní postavení.

Zajímavější je Niemojewského přístup k  asi nejsilnějšímu Herbestovu 
obvinění. Jednotě je zprostředkovaně připsána vina z vyvolávání války a cha-
osu. Dle kanovníka je každé učení, které přináší nepokoj a neshodu, falešné. 
Na to kalvinista opět reaguje odkazem na Písmo a slova Kristova. „Non veni 
mittere pacem sed gladium.“36 Boží slovo je samozřejmě zdrojem věčného 
pokoje a  lásky, ale jen pro vyvolené, zlovolným přináší jen neklid. Zjevení 
čistého slova je vždy doprovázeno útokem Ďábla a bouřlivým odporem světa 
nepřátelského Bohu. Nakonec vše je záměrem nejvyššího, který neustále po-
kouší své věrné. Zcela obecně jsme také odkázání na církevní historii, kde se 
každý může přesvědčit o napětí a rozepřích, které doprovází církev již od dob 
Apoštolů. Navíc přímo v Husových spisech pozorný čtenář nenajde nic, co by 
lid bouřilo a vedlo k násilí. Naopak, to papeženci jsou ti, kterým násilí slouží 
jako prostředek šíření vlivu. Aby odvrátil obvinění, Niemojewský na sebe vrší 
celou řadu argumentů, které si jen stěží udržují koherenci. 

4 Závěr

Ve snaze vystavět co nejkomplexnější obranu/útok, oba polemisté shro-
mažďují argumenty a  motivy. Pozornost se například věnuje i  císařským 
glejtům. Nemá však smysl sledovat je na  tomto místě všechny. Soustředili 
jsme se jen na základní linii Husova příběhu. Při jeho vyprávění obě strany 
odhalují základní principy a rozpory svých stanovisek, které se prolínají ne-
jen v námi analyzovaných krátkých pasážích, ale v jejich polemice jako cel-
ku. Jde o samu defi nici církve Kristovy a zdroje pravého učení. Pro katolíka 
je zárukou čistoty učení postava papeže, který má v sobě požehnání Ducha 
svatého. Mimo katolickou církev není spásy v životě budoucím, ale ani řád 
v tom pozemském. V očích Niemojewského je nejdůležitější vztah ke Kristu, 
pravda není výsadou privilegovaného jedince, ale něčím, co Nejvyšší může 
poskytnout každému. Buduje tedy vizi „pankřesťanské“ církve, jejíž částí jsou 
jednotlivé věroučné směry.

Ve  světě, kde má legitimita plynoucí z minulosti velkou váhu, je „spor 
o Husa“ poměrně zásadní součástí celé polemické výměny, a  to natolik, že 
ho oba autoři zmiňují na titulních listech svých spisů. Herbest útočí dvojím 
způsobem, ukazuje na novotu bratrského učení, na jeho kořeny v nedávné 
minulosti. Co víc, tyto kořeny velmi silně negativizuje. V reakci na to Nie-

36 Mt 10, 34 Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. 
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mojewský svou církev odříznul od dějinných tradic a učitelů a na první místo 
staví nadčasové poselství Evangelia. Husův příběh však neopouští, ale obrací 
jej v důkaz římské falše a pýchy. To stoupenci papeže jsou postaveni do pozi-
ce slepých následovatelů nepravého učitele. 

Resumé

„Historia kacerstva husovego“ – osudy jednoho příběhu

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 16. století dochází v Rzeczpo-
spolité Obojga Narodów k polemické výměně mezi Jakubem Niemojewským, 
stoupencem konfese Jednoty bratrské, a  kanovníkem Benediktem Herbes-
tem. Ve svých spisech tito autoři nově oživují příběh Husova života a smrti. 
Oba ho využívají především k odhalení slabých míst protivníka. Herbest jeho 
prostřednictvím ukazuje na novotu bratrského učení, na jeho kořeny v ne-
dávné minulosti. Co víc, tyto kořeny velmi silně negativizuje. Niemojewský 
jej obrací v důkaz římské falše, neochoty diskutovat. Stoupenci papeže jsou 
postaveni do  pozice slepých následovatelů nepravého učitele. Historická 
událost je tak nově interpretována a  aktualizována, aby sloužila potřebám 
pisatele, je způsobem získání legitimity, ale i způsobem, jak delegitimizovat 
protivníka. Zároveň se v rámci kratičkých statí věnovaných českému refor-
mátorovi projevují základní názorové postoje autorů k podstatě církve, příči-
nám náboženského konfl iktu a roli náboženské plurality ve společnosti. 

Summary

Historia Kacerstva Husovego – a Life Story

At the turn of the 1560s and 70s a polemic between Jakub Niemojewski, 
a devotee of the Unity of the Brethren, and a canon Benedikt Herbest began 
to arise in the Polish–Lithuanian Commonwealth. Th ese authors newly re-
trieve a story of Hus’ life and death in their writings. Both of them use it to re-
veal weaknesses of the opponent above all. Herbest shows the newness of the 
Brethren learning through it, its roots in the recent past. And what is more, 
he strongly emphasises a negative side of these origins. Niemojewski turns it 
into the proof of the Roman Catholic falsehood, the unwillingness to discuss. 
Devotees of the pope are placed into the position of blind followers of the 

„Historia kacerstwa hussowego“ – osudy jednoho příběhu
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false teacher. Th at is why a historical event is newly interpreted and updated 
to serve for requirements of a writer and becomes not only the way to obtain 
the legitimacy but also to delegitimize an opponent. However, at the same 
time basic attitudes of authors toward the substance of the Church, causes 
of religious confl icts and a role of religious plurality in society are displeayed 
through short passages devoted to the Czech reformer. 
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Humanista Mikuláš Ištvánfi, 
jeho dielo a význam pre výskum 
uhorských a českých dejín
Pavol Miklovič

Otázka výskumu obdobia humanizmu a renesancie na území Slovenska 
a podobne aj Čiech je v novodobej historiografi i do dnešných čias pomerne 
otvorenou a málo preskúmanou oblasťou. Základné kontúry tejto dejinnej 
epochy sú už dlhšie objasnené, avšak dalo by sa povedať, že niektoré aspek-
ty ešte stále rezonujú ako neobjasnené a  pre súčasnú historiografi u sa tak 
otvárajú široké obzory pre ich objasnenie, doplnenie či zrevidovanie a kom-
paráciu doterajších poznatkov. K týmto aspektom sa pripája aj výskum súdo-
bých historiografi ckých diel, či už sa týkajú tej či onej doby, či sú považované 
za národnú alebo cudziu provenienciu. Takýmto dielom je aj dielo uhorského 
historiografa a kronikára Mikuláša Ištvánfi ho, ktoré by iste nemalo zostať ne-
povšimnuté tak zo strany slovenských, ako aj českých historikov. 

Osobnosť tohto historiografa a kronikára v slovenských súborných bib-
liografi ckých aj biografi ckých slovníkových dielach absentuje, čo je spôso-
bené zväčša tým, že z dnešného pohľadu je pokladaný za občana Uhorska 
maďarskej národnosti, a  teda v  dielach opisujúcich slovenské osobnosti sa 
nevyskytuje. Každopádne, v  starších vydaniach bio-bibliografi ckých diel 
ho bezpochyby nachádzame. Za  všetky by sme spomenuli práce Szinnei-
ho,1 Horániho2 a aj prvý zväzok bibliografi e maďarskej historickej literatúry 
z roku 1972.3 Ištvánfi ho životopis nachádzame aj v jeho samotnom diele, a to 
v dvoch vydaniach z roku 1758.4 Oba tieto životopisy, ktorých autor je nateraz 
neznámy, sú identické. Ako jeden z mála slovenských autorov uvádza heslo 
„Mikuláš Ištvánfi “ Jozef Kuzmík vo svojom Slovníku autorov slovenských a so 

1 Szinnyei, József: Magyar írók élete és munkái. In: http://mek.oszk.hu/03600/03630 [cit. 28. 06. 2013] 
– heslo: Istvánfy István.

2 Horányi, Alexius: Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum… Pars II. 
Viennae 1776.

3 Stoll, Béla – Varga, Imre – Kovács, Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfíája 1772-ig. 
Budapest, 1972.

4 Ide o  tieto dve vydania: IstVanfius, Nicolaus: Historia Regni Hungariae, post obitvm glorio-
sissimi Mathiae Corvini regis … libris XXXIV. Viennae, Pragae, Tergesti 1758; Týž: Historia Regni 
Hungariae, post obitvm gloriosissimi Mathiae Corvini regis … libris XXXIV. Viennae 1758.

Historica Olomucensia 45–2013 (23–36)
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slovenskými vzťahmi za humanizmu.5 Podobne je tomu aj v českej historio-
grafi i, kde sa nám o Mikulášovi Ištvánfi m doteraz nepodarilo získať nejakú 
relevantnú zmienku, takže aj z  tohto pohľadu vychádza ako nedocenený 
a neznámy autor a jeho dielo zostáva nepovšimnuté a úplne nevyužité. Jeho 
význam však dokumentujú aj výroky niektorých významných osobností his-
toriografi e, predovšetkým uhorskej či maďarskej. Alexius Horáni ho nazýva 
„slávnym hrdinom v občianskom i vo vojenskom živote a neporovnateľným 
historikom Uhorska.“6 Niektorí historici ho tiež prirovnávajú k  rímskemu 
historiografovi Titovi Liviovi, a  tak si vyslúžil tiež prívlastok „uhorský Lí-
vius“.7 Každopádne v Mikulášovi Ištvánfi m a jeho diele vidíme veľký poten-
ciál, ktorý k histórii 16. storočia a obdobia krátko pred ním a po ňom má čo 
povedať.

Mikuláš Ištvánfi  sa narodil v otcovskom kaštieli v okolí Päťkostolia v roku 
1538. Jeho rodičmi boli Pavol Ištvánfi  a  Hedviga Gyulana. Po  dobytí Päť-
kostolia Turkami musel spolu s rodičmi odísť do exilu a podľa všetkého sa 
zdržiavali na viacerých doteraz neznámych miestach.8 Ako deväťročné dieťa 
bol zverený do starostlivosti ostrihomského arcibiskupa Pavla Várdaja9 síd-
liaceho už v Bratislave, u ktorého pobudol dva roky,10 počas ktorých sa začal 
oboznamovať s prvými základmi vied.11 Po smrti Pavla Várdaja v roku 1549 
sa mladého Ištvánfi ho ujal jágerský biskup Mikuláš Oláh.12 Ten ho spolu so 
svojím synovcom Jurajom poslal na štúdia do Itálie, konkrétne do Bologne 

5 Kuzmík, Jozef: Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu. Zväzok 
1–2. Martin 1976.

6 Horányi, A.: c. d., s. 247.
7 Istvánffy, Miklós: Istvánff y Miklós Magyarok dolgairól írt históriája. Tállyai Pál XVII. századi 

fordításában, I/1, I/2, I/3, s. a. rend. Benits Péter. Budapešť 2001, 2003, 2009 – zadné obálky; 
Palatini Regni Hungariae bello, paceque clarissimi… Tyrnaviae 1753, s. 154.

8 Horányi, A.: c. d., s. 248.
9 Pavol Várdaj, ostrihomský arcibiskup, nastúpil na ostrihomský stolec v roku 1526, v roku 1543 

po dobytí Ostrihomu Turkami bol nútený presídliť sa do Trnavy, resp. Bratislavy, kde pôsobil 
až do svojej smrti v roku 1549, srov. Novák, Jozef: Chronológia. Bratislava 2004, s. 84.

10 Horányi, A.: c. d., s. 248.
11 Katona, Stephanvs: Historia critica regnvm Hvngariae stirpis Avstriacae. Tomvlvs X. Ordine 

XXIX. Vacii 1793, s. 960.
12 Mikuláš Oláh (1493–1568), jágerským biskupom sa stal v roku 1550, rezignoval na svoj úrad 

v  roku 1553 a  následne bol menovaný za  ostrihomského arcibiskupa, vo funkcii ktorého 
pôsobil až do svojej smrti v roku 1568; Novák, Jozef: Chronológia. Bratislava 2004, s. 78, 84; 
Kuzmík, Jozef: Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu. Zväzok 
2 (ďalej iba Slovník 2). Martin 1976, s. 547–549.
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a Padovy, kde sa podľa vzoru svojho učiteľa Jána Sambuca13 venoval predo-
všetkým štúdiu gréckych a latinských autorov,14 avšak vzdelával sa aj v iných 
jazykoch, okrem iného sa venoval tureckému jazyku, čo v neskorších dobách 
aj výborne využil.15 Po návrate z Itálie sa v roku 1562 vrátil na dvor Mikuláša 
Oláha, ale už nie do Jágru, keďže Mikuláš Oláh sa medzičasom stal ostrihom-
ským arcibiskupom s dočasným sídlom v Bratislave, pričom sídlom kapituly 
bola Trnava. Tu ako dvadsaťštyriročný mladík pôsobil ako sekretár samot-
ného arcibiskupa. Balassius uvádza, že v tejto pozícii zotrval desať rokov, čo 
by znamenalo, že tu pôsobil aj po Oláhovej smrti v roku 1568, a teda slúžil 
aj Oláhovmu nástupcovi Antonovi Verančičovi.16 Pravdepodobnejšie je však 
tvrdenie Horániho, že Ištvánfi  po smrti Mikuláša Oláha prebral post kráľov-
ského sekretára po  Jánovi Listiovi, ktorý upadol do  ťažkej choroby.17 Jozef 
Kuzmík tiež uvádza tvrdenie, že Mikuláš Ištvánfi  pôsobil na dvore Mikláša 
Oláha až do jeho smrti, avšak ako rok Oláhovej smrti uvádza rok 1572, čo 
nezodpovedá pravde, keďže Mikuláš Oláh zomrel, ako už bolo spomenu-
té, v roku 1568.18 Niektorí autori zase tvrdia, že Mikuláš Ištvánfi  prijal úrad 
v roku 1565, to by však znamenalo, že opustil úrad Mikuláša Oláha už pred 
jeho smrťou.19 Autori sa teda zhodujú iba v  tom, že po  pôsobení Mikulá-
ša Ištvánfi ho ako sekretára Mikuláša Oláha bol povolaný, aby pôsobil ako 
kráľovský sekretár. Stalo sa tak aj kvôli tomu, že pôvodný sekretár Maximi-
liána Ján Listius ťažko ochorel,20 a keďže Ištvánfi  už pôsobil ako sekretár arci-
biskupa, mal najlepšie predpoklady ujať sa tohto úradu. Podľa všetkého tento 
post zastával až do  zvolenia za  zástupcu uhorského palatína v  roku 1581, 
z čoho vyplýva aj fakt, že bol sekretárom nielen Maximiliána, ale i panovníka 

13 Ján Sambucus (1531–1584), humanistický učenec a spisovateľ, historik, prírodovedec, fi lozof 
a hlavne fi lológ pôsobil v Bologni okolo roku 1555, kedy tam študoval aj Mikuláš Ištvánfi . 
Kuzmík, J.: Slovník 2, s. 645–650; Vantuch, A.: Život a dielo renesančného učenca. Bratislava 
1975, s. 155.

14 Horányi, A.: c. d., s. 249; Kuzmík, Jozef: Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi 
za  humanizmu. Zväzok 1 (ďalej iba Slovník 1). Martin 1976, s. 317; Czvittinger, David: 
Specimen Hungariae literatae, virorvm ervditione clarorvm natione Hungarorum, Dalmatarvm, 
Croatarvm, Slavorvm, atque Transylvanorum, … Francofurti 1740, s. 188–189.

15 Horányi, A.: c. d., s. 249; Czvittinger, D.: c. d., s. 189.
16 Horányi, A.: c. d., s. 249–250; Novák, J.: c. d., s. 84.
17 Horányi, A.: c. d., s. 250.
18 Kuzmík, J.: Slovník 1, s. 317; Jozef Kuzmík však pri hesle „Mikuláš Oláh“ už uvádza správny 

rok smrti tohto arcibiskupa. Kuzmík, J.: Slovník 2, s. 548.
19 Katona, S.: c. d., s. 960.
20 Išlo o kráľovského sekretára Jána Listia, podľa Balassia trpel apostémou na ušiach a po  jej 

prekonaní upadol do ťažkej choroby. Horányi, A.: c. d., s. 250.
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Rudolfa II.21 Rok, kedy sa Mikuláš Ištvánfi  stal uhorským propalatínom, opäť 
nie je u historikov jednoznačný. Niektorí autori uvádzajú ako rok uvedenia 
do tejto funkcie rok 1581,22 iní zase uvádzajú rok 158223 a smrť Imricha Co-
bora datujú až do roku 1582.24 Dávid Czvittinger dokonca uvádza rok 1587,25 
a následne sa tento dátum vyskytuje aj v samotnom vydaní Ištvanfi ho diela 
z  roku 1758, čo je pochopiteľné vzhľadom na  to, že autor tohto životopisu 
vychádzal z Ištvánfi ho životopisu uvedenom u Czvittingera. Tento rok je rov-
nako nesprávny. Ištvánfi  túto udalosť opisuje v  25. kapitole svojej kroniky 
a  uvádza, že bratislavský snem sa konal koncom roku 1581 (ohlásený bol 
na deň spomienky na sv. Martina, tj. 11. novembra) a na ňom bol zvolený zá-
stupca palatína pre súdne veci za súhlasu všetkých prítomných, keďže Imrich 
Cobor, ktorý túto funkciu zastával dovtedy, zomrel.26 Z uvedeného by sa tiež 
dalo usudzovať, že Ištvánfi  bol síce do funkcie zvolený koncom roku 1581, no 
do úradu nastúpil až začiatkom ďalšieho roku. Ištvánfi  v tejto funkcii zástupcu 
palatína pre súdne veci zotrval celých dvadsaťsedem rokov a po tejto službe 
sa až do svojej smrti utiahol do ústrania. Podľa Balassia Ištvánfi  odišiel z ve-
rejnej služby dobrovoľne kvôli zvoleniu palatína Štefana Ilešháziho27 na post 
palatína v roku 1608,28 avšak Horáni mu oponuje tým, že podľa najvyššieho 
zákona stavy a rády Uhorského kráľovstva vyžadovali od palatína bezúhon-
nosť, ich oprávnené návrhy schvaľoval kráľ a Ilešházimu bola táto hodnosť 
pridelená pre jeho mnohonásobné zásluhy pre kráľovstvo,29 takže Ištvánfi  
nemal najmenší dôvod opustiť úrad kvôli zvoleniu Ilešháziho. Takisto nie je 
zhoda v tom, či po tomto odchode z postu propalatína bol ešte verejne činný, 

21 Opäť Balassius udáva nepresný údaj. Uvádza totiž, že Ištvánfi  bol sekretárom sedemnásť 
rokov, avšak pokiaľ by tento údaj bol presný, musel by v úrade zostať aj v dobe, kedy už bol 
uhorským propalatínom, respektíve by nemohol slúžiť u Mikuláša Oláha až do jeho smrti, čo 
nie je pravdepodobné. Horányi, A.: c. d., s. 251.

22 Kuzmík, J.: Slovník 1, s. 317; Horányi, A.: c. d., s. 251. 
23 Katona, S.: c. d., s. 960; Szinnyei, József: Magyar írók élete és munkái. In: http://mek.oszk.

hu/03600/03630 [cit. 28. 06. 2013] – heslo: Istvánfy István; Palatini Regni Hungariae bello, 
paceque clarissimi… Tyrnaviae 1753, s. 155.

24 Palatini Regni Hungariae bello, paceque clarissimi… Tyrnaviae 1753, príloha Catalogus 
Palatinorum Regni Hungariae.

25 Czvittinger, D.: c. d., s. 188.
26 Isthvanffius, Nicolaus: Regni Hungarici historia, post obitum gloriossimi Mathiae Corvinis 

regis … libris XXXIV (ďalej iba Regni Hungarici 1724). Coloniae Agrippinae 1724, s. 341.
27 Horányi, A.: c. d., s. 251–252.
28 Palatini Regni Hungariae bello, paceque clarissimi… Tyrnaviae 1753, príloha Catalogus 

Palatinorum Regni Hungariae.
29 Horányi, A.: c. d., s. 251–252.
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resp. či zastával ešte nejaký, hoci aj čestný úrad. Balassius udáva, že po tomto 
odchode žil ako „súkromná osoba“,30 avšak Horáni opäť oponuje a uvádza, že 
až do svojej smrti zastával ešte úrad magistra kráľovských janitorov, tj. dver-
níkov.31 V roku 1608 sa Mikuláš Ištvánfi  rozhodol spolu s Benediktom Turó-
cim zúčastniť sa na korunovácii kráľa Mateja, ktorá sa konala v Bratislave. 
Avšak po ceste niekde pri dunajskom brehu ho idúc na koni ranila mŕtvica, 
ktorá mu ochromila pravú časť tela.32 Podľa Františka Kaziho k tomu prispe-
la aj politická situácia, hlavne však obava pred návratom Štefana Ilešháziho 
do politického života. Súd spadajúci pod jurisdikciu Mikuláša Ištvánfi ho ho 
totiž zbavil majetkov pre podozrenie z poburovania proti kráľovskému ve-
ličenstvu, a preto Štefan Ilešházi utiekol do Poľska.33 Po týchto udalostiach 
Mikuláš Ištvánfi  žil ešte sedem rokov, stiahol sa z verejného života, a hoci 
sa sčasti zotavil,34 predsa ho stále trápili následky mŕtvice až do jeho smrti 
v roku 1615.35 Zomrel vo veku 77 rokov a pochovaný je vo Vinici vo Varaž-
dínskej stolici spolu so svojou manželkou Alžbetou.

Jeho manželka Alžbeta pochádzala zo starobylého šľachtického rodu Bo-
tovcov, bola dcérou uhorského šľachtica Ondreja Bota.36 Podľa epitafu na ich 
hrobe, ktorý dal spraviť ešte samotný Mikuláš Ištvánfi , boli spolu 25 rokov, 
až do manželkinej smrti v roku 1597.37 Mali spolu syna Pavla, avšak ten ako 
štvorročný zomrel a podľa všetkého bol pochovaný v kostole v obci Dolný 
Bar pri Dunajskej Strede. Túto informáciu uvádza Horáni38 a  uvádza sa aj 
v druhej časti Stemmatografi e,39 avšak doposiaľ táto správa nebola ani vyvrá-
30 Tamže, s. 252.
31 Tamže. I. Regni Hungariae et partium eidem annexarum statuum et ordinum seu nobilium 

familiarum stemmatographia intersertis accessorie notationibus de antiquis populis Hungariae 
oras incolentibus. Pars II. Posonii 1798, s. 203.

32 Istvanfi, Nicolavs: Historiarvm de rebvs Vngaricis libri XXXIV. Coloniae Agrippinae 1622, 
s. 850; Palatini Regni Hungariae bello, paceque clarissimi… Tyrnaviae 1753, s. 155.

33 Horányi, A.: c. d., s. 262–263; Kuzmík, J.: Slovník 1, s. 315.
34 Podľa Balassia sa Ištvánfi  zotavil iba čiastočne, avšak podľa Horániho sa Ištvánfi  vyliečil úplne. 

Srov. Horányi, A.: c. d., s. 263. 
35 V Stemmatografi i sa uvádza, že Ištvánfi  zomrel až v roku 1517, čo je chybná informácia. Srov. 

I. Regni Hungariae et partium eidem annexarum statuum et ordinum seu nobilium familiarum 
stemmatographia intersertis accessorie notationibus de antiquis populis Hungariae oras 
incolentibus. Pars II. Posonii 1798, s. 203.

36 Tamže.
37 Horányi, A.: c. d., s. 264.
38 Tamže, s. 252.
39 I. Regni Hungariae et partium eidem annexarum statuum et ordinum seu nobilium familiarum 

stemmatographia intersertis accessorie notationibus de antiquis populis Hungariae oras 
incolentibus. Pars II. Posonii 1798, s. 203.
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tená, ani potvrdená. Horáni tiež zamieta tvrdenie Balassia, že Ištvánfi  mal aj 
ďalších potomkov,40 hoci v Stemmatografi i sú uvedené aj jeho tri dcéry, spolu 
s menami ich manželov.41

Mikuláš Ištvánfi  sa vo svojej funkcii vyznamenal viacerými diplomatic-
kými úspechmi. Zúčastnil sa napríklad delegácie do  Poľska, ktorej cieľom 
bolo oslobodenie arcivojvodu Maximiliána z  poľského zajatia na  začiatku 
roku 1587.42 V roku 1598 sa zúčastnil aj mimoriadne nebezpečnej delegácie 
do Transylvánie k Žigmundovi Bátorimu, kde kulminovali boje s Turkami. 
Tejto delegácie sa pôvodne nemal zúčastniť, ale vzhľadom na to, že Franti-
šek Nádašdy ochorel, bol na  jeho miesto vybraný práve Mikuláš Ištvánfi .43 
V  Transylvánii pôsobil ako komisár pre správu Transylvánie, ktorého po-
veril samotný cisár Rudolf II., a  tiež viedol mierové rokovania s  Turkami, 
pričom podľa svedectva mnohých bol v  tejto úlohe veľmi obratný, rozváž-
ny a predvídavý.44 Azda jeho najvýznamnejším poverením však bola účasť 
na delegácii ohľadom vyjednávania mierových podmienok, ktorá napokon 
viedla k  úspešnému koncu a  podpísaniu mierovej zmluvy v  žitavskej tôni 
v septembri roku 1606. Podpísal ju aj sám Ištvánfi .45 Tieto výpravy si nutne 
vyžadovali nielen silu ducha, ale neraz aj určitý stupeň telesnej zdatnosti, kto-
rá Mikulášovi Ištvánfi mu podľa všetkého nechýbala, keďže je o ňom známe, 
že už ako mladík sa cvičil v bojových umeniach na hrade Sigeth, a ako uvádza 
aj Czvittinger, aj vo vysokom veku nechcel chýbať na žiadnej významnejšej 
výprave. Rovnako sa tiež uvádza, že jeho vzormi v tomto umení boli Mikuláš 
Pálfi , František Nádašdy či Juraj Zrínsky.46

Mikuláš Ištvánfi  sa počas svojho života, hlavne v staršom veku, venoval 
aj písaniu. Písal básne, ktoré vyšli pod súborným názvom v básnickej zbierke 
Carmina, táto však nezanechala významnejšiu stopu v humanistickej poézii 
Uhorska. To sa však nedá povedať o  jeho diele, ktoré sa natrvalo zapísalo 
do dejín uhorskej historiografi e, v ktorom opisuje dejiny od smrti kráľa Ma-
40 Horányi, A.: c. d., s. 252.
41 Stemmatografi a uvádza mená jeho dcér: Eva – manželka Jána Draškoviča, Uršula – manželka 

Jána Lepčeiho a Katarína – manželka Juraja Kegleviča. Uvádza sa aj meno jeho vnučky Alžbety 
– vydatej za baróna Malakociho. I. Regni Hungariae et partium eidem annexarum statuum 
et ordinum seu nobilium familiarum stemmatographia intersertis accessorie notationibus de 
antiquis populis Hungariae oras incolentibus. Pars II. Posonii 1798, s. 203.

42 Isthvanffius, N.: Regni Hungarici 1724, s. 351–352; Palatini Regni Hungariae bello, paceque 
clarissimi… Tyrnaviae 1753, s. 155.

43 Tamže, s. 439.
44 Czvittinger, D.: c. d., s. 189.
45 Kuzmík, J.: Slovník 1, s. 317; Isthvanffius, N.: Regni Hungarici 1724, s. 516.
46 Czvittinger, D.: c. d., s. 189.
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teja Korvína prakticky až po koniec tzv. pätnásťročnej vojny v roku 1606.47 Išt-
vánfi  mal ambíciu pokračovať v písaní dejín, avšak pre spomínanú chorobu, 
ktorá ho postihla, nemohol v tejto svojej činnosti ďalej pokračovať. Zanechal 
aspoň veľmi krátky náčrt ďalších štyroch kníh, ktoré mu už nebolo dopriate 
dopísať. Celú svoju knihu rozdelil do tridsiatich štyroch kníh, pričom postu-
poval podľa vzoru svojich predchodcov chronologicky, preto by sa Ištvánfi ho 
dejiny dali nazvať i kronikou. Knihy číslo XXXV–XXXVIII tvoria iba spomí-
nané krátke náčrty, ktoré Mikuláš Ištvánfi  už nedokončil. Balassius uvádza, 
že Ištvánfi  sa podujal napísať dejiny až v neskoršom veku, a to nie pre nejakú 
ctižiadosť či z osobných zištných pohnútok, ale z lásky k vlasti.48 Na napísanie 
takéhoto diela mal nepochybne dobré predpoklady, či už to bolo jeho štú-
dium v mladosti, alebo to, že ako osoba zastávajúca pomerne vysoké štátne 
funkcie dostával sa priamo k informáciám, ktoré neskôr použil a opísal vo 
svojom diele. V mladosti a aj v zrelom veku si Ištvánfi  robil poznámky s rôz-
nymi informáciami, ktoré neskôr použil vo svojom diele.49 Podporovateľmi 
myšlienky, aby sa na základe zozbieraných poznámok podujal napísať dejiny, 
boli jágerský a neskôr kaločský arcibiskup Štefan Suhai a ostrihomský arci-
biskup Peter Pázmaň,50 ale v tejto činnosti ho podporovali aj jeho blízky pria-
telia.51 Peter Pázmaň ho v liste z roku 1605 povzbudzuje a dáva mu za príklad 
francúzskeho diplomata a spisovateľa Philippa de Commines, ktorý opisuje 
veci, ktoré vidí, ktorých sa zúčastňuje, ktoré mal na starosti a ktoré aj sám 
prežil.52 Petrovi Pázmaňovi, iste aj pre jeho zásluhy na tomto diele, keďže sa 
snažil Ištvánfi ho usmerňovať v jeho písaní, venoval v testamente celé svoje 
dielo.53 Ištvánfi ho dielo by sme mohli považovať za autentické, pretože v ňom 
podáva svoje pohľady na udalosti, ktorých sám bol súčasťou a o ktorých mal 
spoľahlivé informácie. Tým má pre nás toto dielo veľký význam a je svedec-
tvom svojej doby tak po  stránke historickej, ako aj z  jazykového hľadiska. 
Zároveň dielo vykazuje všetky známky humanizmu, takže je pre nás cenným 
prameňom aj po stránke umeleckej či fi lozofi ckej, a stáva do určitej miery aj 
47 Názvy jednotlivých vydaní sú rôzne. Prvé vydanie vyšlo pod názvom Historiarvm de rebvs Vn-

garicis libri XXXIV (1622), nasleduje druhé a tretie vydanie s titulom Regni Hungarici historia, 
post obitum gloriossimi Mathiae Corvini regis … libris XXXIV (1685 a 1724), štvrté a piate 
vydanie s názvom Historia Regni Hungariae, post obitvm gloriossimi Mathiae Corvini regis … 
libris XXXIV (obe vydané v roku 1758).

48 Horányi, A.: c. d., s. 255–258.
49 Tamže, s. 255.
50 Tamže; Pázmány, Peter: Epistolae collectae. Tomus I. Budapestini 1910, s. 8–10.
51 Czvittinger, D.: c. d., s. 189–190.
52 Pázmány, P.: c. d., s. 9.
53 Horányi, A.: c. d., s. 261.
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svedkom svojej doby z pohľadu súdobého myslenia a historiografi ckých po-
stupov a zákonitostí. Vonkoncom to nie je iba preto, že svoje dielo nezačína 
pôvodom sveta, ale nadväzuje na dielo predošlého humanistu Bonfi niho, ale 
aj preto, že v  jeho diele nachádzame informácie o  pomerne veľkom počte 
osobností, ktoré tvorili dejiny danej doby, že si všíma jednotlivcov ako osob-
nosti, ktoré svojou činnosťou ovplyvňujú svet a podieľajú sa svojou mierou 
na vytváraní dejín, čím dokonale napĺňa koncepciu humanizmu.

Všetky vydania Ištvánfi ho diela vyšli až po jeho smrti. Ako už bolo spo-
menuté, celé dielo venoval kardinálovi Petrovi Pázmaňovi a  takmer všetky 
vydania majú toto venovanie uverejnené na prvých stranách knihy.

Prvé vydanie vyšlo v Kolíne nad Rýnom v roku 1622, teda sedem rokov 
po  Ištvánfi ho smrti. Vydal ho Anton Hierat, ktorý sám v  tom istom roku 
napísal podľa priania autora venovanie Petrovi Pázmaňovi. Opisuje v ňom 
tiež Ištvánfi ho život, z ktorého neskôr čerpali ostatní Ištvánfi ho životopisci,54 
a pravdepodobne ide o jeho prvý tlačou vydaný životopis. Toto venovanie sa 
nachádza hneď za titulným listom. Za venovaním nasleduje obsah diela, pri-
čom sa v ňom rovnako, ako aj v mladších vydaniach, uvádza iba číslo knihy 
a opisované roky. Celý spis je vytlačený na 852 stranách a k dielu je pripojený 
aj 31 stranový vecný register. Na Slovensku sa nachádza niekoľko exemplárov 
v depozitoch niekoľkých historických knižníc.55

Dielo Mikuláša Ištvánfi ho sa nám podarilo lokalizovať tiež v štyroch re-
edíciách. Ide o vydanie z roku 1685 vydané v Kolíne nad Rýnom pochádzaj-
úce z dielne Jána Viliama Friessa,56 nasleduje Rommerskirchenove vydanie 
v Kolíne nad Rýnom z roku 1724,57 po ňom zase vydanie Jána Tomáša Tratt-
54 Identické časti nachádzame napr. u Czvittingera. Czvittinger, D.: c. d., s. 188–191.
55 Doposiaľ sa nám podarilo lokalizovať dva exempláre v depozitoch Slovenskej národnej kniž-

nice v Martine, jeden exemplár v Lyceálnej knižnici v Bratislave a v Národní knihovně ČR 
v Prahe.

56 Toto vydanie začína citátom sv. Gregora Naziánskeho z Listu Nicobulovi týkajúcim sa histó-
rie. Po ňom je uvedený predhovor, v ktorom sa spomína Ištvánfi ho význam, život a dielo, ako 
aj to, že Mikuláš Ištvánfi  venoval dielo Petrovi Pázmaňovi. Nasleduje obsah diela, spracovaný 
tým istým spôsobom, ako v predchádzajúcom vydaní. Samotné dielo je vytlačené na 552 stra-
nách a nasleduje za ním vecný register. Vo väzbe sa nachádza aj tlač s názvom „Vienna Aus-
triae a Turcis barbare oppugnata“. Podľa všetkého ide o dielo Jána Jakuba Kettelera. Najmenej 
jeden exemplár sa nachádza v depozitoch Slovenskej národnej knižnice v Martine, dva exem-
pláre v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, dva exempláre v Lyceálnej knižnici v Bra-
tislave, v Národní knihovně ČR v Prahe, v Moravské zemské knihovně v Brne a v Knihovně 
Akademie věd ČR v Prahe. 

57 Na začiatku tohto vydania je uvedené venovanie Petrovi Pázmaňovi v okrasnom barokovom 
štýle, napísané Henrichom Rommerskirchenom v roku 1724. Za ním nasleduje predhovor 
čitateľovi, pričom ide o ten istý predhovor, ktorý bol vydaný v predošlom vydaní z roku 1685. 
Po obsahu nachádzajúcom sa po predhovore je uverejnený zvyčajný obsah diela, za ním je 
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nera vo Viedenskej dielni z roku 1758,58 a napokon je to vydanie rovnakého 
vydavateľa vydané v tom istom roku, avšak v tomto prípade je miesto vydania 
uvedené Viedeň, Praha a Terst.59

Všetky vydania sú po  obsahovej stránke totožné, odchýlky sme dopo-
siaľ zistili iba v jazykovej, resp. transkripčnej alebo typografi ckej rovine. Ide 
hlavne o písanie niektorých litier, ich uvádzanie v rôznych prepisoch, roz-
dielnu transkripciu mien, pričom sa jedná o  výhradne formálnu stránku 
nezasahujúcu obsahový význam týchto slov, resp. zamieňanie daných osôb 
či zemepisných miest.60 Ďalšou rovinou je používanie skratiek, resp. skratko-
vého systému používaných v tlačiach – v jednotlivých vydaniach sa vyskytuje 
rozličné písanie rovnakých slov, niekde je použité písanie slov v rozpísanej 
podobe, niekde za pomoci typografi ckej skratky – ide hlavne o písanie pred-
pôn alebo prípony -que, resp. reduplikovaných litier v slove. Rozdielne sú aj 
marginálne poznámky, pričom v  jednotlivých vydaniach sa stretáme sčasti 
s rovnakými poznámkami, ale takmer v každom vydaní sú pridané aj vlastné 
marginálne poznámky, čo naznačuje, že každé vydanie prešlo svojou korek-
túrou, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou diala iba vo formálnej rovi-
ne, keďže po obsahovej stránke sme v jednotlivých vydaniach nezaznamenali 
žiadne odchýlky. Z  typografi ckého hľadiska sa stretávame s dvojakým vsa-
deným textu na stranu – t.j. s rozdelením textu do jedného, resp. dvoch stĺp-

zoznam uhorských kráľov od Štefana I. po Karola III. a následne je vytlačená štruktúra arci-
biskupstiev a stoličného systému v Uhorsku. Toto tretie vydanie je špecifi cké aj tým, že po sa-
motnom Ištvánfi ho diele kronika kontinuálne pokračuje až po podpísanie mieru s Turkami 
v Požarevaci v roku 1718. Pokračovanie napísal, ako je uvedené na titulnom liste, Ján Jakub 
Ketteler. Dielo má 668 strán, pričom „Ištvánfi ho časť“ končí stranou 523. Na  konci knihy 
sa nachádza vecný register. Jeden exemplár knihy je uložený v Slovenskej národnej knižnici 
v Martine, jeden v Lyceálnej knižnici v Bratislave a v Národní knihovně ČR v Prahe.

58 Štvrté vydanie bolo venované Márii Terézii, venovanie napísal František Esterházi, avšak 
hneď za ním sa nachádza venovanie aj Petrovi Pázmaňovi – ide o prepísané venovanie Antona 
Hierata, ktoré bolo vypublikované v prvom vydaní z roku 1622. Za ním nasleduje samostatný 
životopis Mikuláša Ištvánfi ho. Je to ten istý Ištvánfi ho životopis, ktorý sa nachádza aj v prvej 
časti Czvittingerovho diela. Po ňom je uvedený obsah diela a samotné Ištvánfi ho dielo, ktoré 
má v tomto prípade 524 strán a za ním nasleduje vecný register. Toto vydanie sa nám doposiaľ 
podarilo lokalizovať iba v depozitoch Slovenskej národnej knižnice v Martine.

59 Piate vydanie je podobné štvrtému. Ako miesto vydania je uvedená Viedeň, Praha a Terst. Vy-
davateľom bol rovnako Ján Tomáš Trattner. Okrem venovania vydania Márii Terézii obsahuje 
rovnaké predkapitoly ako štvrté vydanie. Identická je aj tlač samotného diela a vecného regis-
tra. Exemplár sa nachádza v zbierkach Slovenskej národnej knižnice v Martine a v Lyceálnej 
knižnici v Bratislave.

60 Napr. mutácie mena Petrus Hussarus, Husarius i Hussarius či Fridericus Merisburgus, Meris-
purgus, Merispurgius.
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coch, avšak opäť ide iba o formálne rozdelenie textu, ktoré vôbec nepoznačilo 
obsah diela.

Ako sme spomenuli vyššie, Ištvánfi ho dielo by sme mohli považovať 
do veľkej miery za autentické, keďže v ňom podáva svoje pohľady na uda-
losti, ktorých bol sám súčasťou, a o ktorých mal spoľahlivé informácie, čím 
má pre nás jeho dielo aj v súčasnosti veľký význam a  je svedectvom svojej 
doby tak po stránke historickej, ako aj fi lologickej. V tomto kontexte by sme 
mohli Išvánfi ho dielo z hľadiska autenticity rozdeliť do dvoch základných ro-
vín. Prvú rovinu tvoria state, pri ktorých Mikuláš Ištvánfi  čerpal z dobových 
prameňov, resp. „z externých zdrojov“, akými boli jeho predchodcovia kro-
nikári a historiografi , alebo sa k nemu tieto informácie dostali inými cestami, 
ako napr. stykom so súčasníkmi opisovaných udalostí a podobne. Do tejto 
roviny patria približne tri štvrtiny Ištvánfi ho diela. Druhou rovinou je „Išt-
vánfi ho doba“, tj. doba, v ktorej Mikuláš Ištvánfi  zastával svoj úrad najskôr 
v cirkevnom, neskôr aj v štátnom aparáte, a teda sa relevantným spôsobom 
mohol dostať k informáciám, alebo sa opisovaných udalostí mohol sám zú-
častniť, alebo byť priamo ich aktérom či spoluaktérom. To sa odzrkadľuje 
aj v množstve a konkrétnosti jednotlivých opisovaných udalostí a podaných 
informácií. Kým zo začiatku čitateľom ponúka pomerne známe a všeobecné 
témy, v spomínanej poslednej štvrtine diela Mikuláš Ištvánfi  zachádza oveľa 
hlbšie a  jeho informácie sú oveľa podrobnejšie. Samozrejme, autor sa sna-
ží byť čo najobjektívnejším podľa humanistickej zásady opisovania udalosti 
„sine ira et studio“, napriek tomu istá zainteresovanosť je tu citeľná hlavne 
pri opisoch konfl iktných a pre Uhorsko nie príliš priaznivých udalostí, pri 
ktorých je napriek všetkému cítiť angažovanie sa pre kráľovskú stranu a svoju 
krajinu. V žiadnom prípade sa však nedá o tomto diele hovoriť ako o jedno-
strannom diele či „óde“ na nejakú stranu, osobu alebo krajinu. Autor podáva 
informácie, o ktorých sám dobre vedel, alebo mal o nich, zdá sa, dobré infor-
mácie. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že ho zaujímali skôr dejiny venujúce 
sa takmer výlučne témam politickým či vojenským. Ostatné state sa v diele 
nachádzajú prevažne v spomínanom kontexte a tvoria skôr marginálnu časť 
Ištvánfi ho kronikárskeho záujmu. Napriek tomu má toto dielo vo výskume 
dejín stredoeurópskeho priestoru svoj význam a miesto a súčasná historio-
grafi a z neho nepochybne môže načerpať pomerne veľa relevantných infor-
mácii pre osvetlenie diania v tejto lokalite.

Pokiaľ sa zameriame na výskum českých dejín v kontexte opisovaného 
diela, zistíme, že hoci sa autor venuje hlavne Uhorským dejinám, zazname-
náva i niekoľko poznámok k vývoju Českého kráľovstva. Tieto poznatky by 
sme mohli rozdeliť do niekoľkých skupín.
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V prvom rade ide o poznámky venujúce sa primárne dejinám Českého 
kráľovstva v užšom či širšom kontexte vzťahujúcom sa na Uhorsko v danej 
dobe. Ištvánfi  vo svojej kronike spomína napríklad korunováciu Ľudovíta 
Jagelovského za uhorského a následne aj českého kráľa, ale v tomto opise je 
pomerne stručný a uvádza len, že korunovácia prebehla podobne ako v Uhor-
sku. Podrobnejší je už pri zmienke o pražskom boji medzi Čechmi a Uhrami, 
ktorý opisuje následne po korunovácii a ktorý je tak v uhorskej, ako aj čes-
kej historiografi i relatívne málo známy.61 Mikuláš Ištvánfi  v neskoršej časti 
spomína aj udalosti a  okolnosti korunovácie Ľudovítovej manželky Márie 
Habsburskej, ktorá sa uskutočnila v roku 1522 na základe sobášnych zmlúv 
medzi Habsburgovcami a Jagelovcami.62 Ištvánfi  sa zmieňuje aj o stavovskom 
odboji proti Ferdinandovi v roku 1547, o jeho potlačení a následnom potres-
taní obyvateľov Prahy.63 Do tohto okruhu by sme mohli zahrnúť aj zvolenie 
Maximiliána Habsburského za českého kráľa v roku 1549, o ktorom Ištván-
fi  hovorí iba veľmi stručne,64 pričom o schválenej korunovácii na Pražskom 
sneme píše v neskoršej časti.65 Ďalej sa venuje smrti Ferdinanda Habsbur-
ského v lete roku 1564 a preneseniu jeho ostatkov do Prahy, kde sú uložené 
dodnes.66 Napokon kronikár v krátkosti opisuje aj vpád Turkov na Moravu 
v  roku 1605, kde ohňom a  mečom plienili všetko, čo im prišlo do  cesty.67 
Pri týchto zmienkach je potrebné podotknúť, že Ištvánfi  ich takmer všetky 
spomína v rámci vývoja Uhorského kráľovstva, avšak v interakcii s Českým 
kráľovstvom, takže i tu nachádzame niekoľko cenných informácii, ktoré do-
kážu aspoň do malej miery ozrejmiť dejinný vývoj danej doby i z českého 
hľadiska.

V druhom rade ide o skupinu poznámok vzťahujúcich sa na osobnosti 
Uhorska, ktoré dlhšiu či kratšiu dobu pôsobili na území Českého kráľovstva, 
alebo sem prišli poverení nejakou úlohou. Spravidla sa jednalo hlavne o vy-
slancov k českému, a väčšinou zároveň aj uhorskému kráľovi. Ištvánfi  spo-
mína napríklad posolstvo vacovského biskupa Ladislava Salana ku kráľovi 
Vladislavovi Jagelovskému ohľadne schválenia článkov peštianského snemu, 

61 Istvanfi, Nicolavs: Historiarvm de rebvs Vngaricis libri XXXIV. Coloniae Agrippinae 1622, 
s. 58. Tieto udalosti čerpal pravdepodobne z diela Antonia Bonfi niho a Cuspiniana a popisuje 
ich napr. aj Matej Bel vo svojom diele, v časti venujúcej sa Bratislavskej stolici.

62 Tamže, s. 101–102.
63 Tamže, s. 282.
64 Tamže, s. 291.
65 Tamže, s. 395.
66 Tamže, s. 459.
67 Tamže, s. 827.
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na ktorom sa okrem iného volil aj uhorský palatín.68 Niektorí vojvodcovia 
sa utiekali ku kráľovskému dvoru po  ich neúspešných bojoch v  Uhorsku, 
kde hľadali pomoc u kráľa. Tak to bolo napríklad v prípade Bequessia v roku 
157369 alebo Michala Marotia v roku 1600.70 Tieto poznámky majú zväčša len 
informatívny charakter, autor o nich referuje, no dalo by sa povedať, že sú 
kladené mimo centrum jeho záujmu.

Napokon ide i poznámky, ktoré sa venujú Čechom pôsobiacim v Uhor-
sku, či už ide o  jednotlivcov alebo skupiny. Ištvánfi  píše, že český kancelár 
Adam z Hradce bol napadnutý vracajúc sa späť do svojej vlasti na uhorskom 
území, kde prišiel o voz a o všetko, čo malo nesmiernu cenu.71 Vojenské české 
a moravské jednotky spomína Ištvánfi  okrem iného aj v lokalitách pri Jágri 
a Stoličnom Belehrade, kde pôsobili pod vedením Juraja Marchina a už spo-
mínaného Adama z Hradce.72 Ďalej sa uvádzajú viaceré boje proti Turkom 
na území Uhorska, na ktorých participovali aj české oddiely, pričom neraz 
boli porazené, zahnané a nie zriedka sa stávalo, že v týchto bojoch prišli ich 
členovia aj o život.73 V Ištvánfi ho kronike sa spomína napríklad istý Hodicius 
ako veliteľ jazdy s prídomkom Moravus,74 Krištof Popel z Lobkovic zase ako 
„praefectus aerarii Bohemici“,75 ako aj Ladislav a  Adam Popel z  Lobkovic, 
pričom Adam je uvedený ako „clarus in Bohemia vir“ a  Ladislavov syn.76 
Karol Tetour z Tetova sa v kronike zasa charakterizuje ako veliteľ moravskej 
jazdy77 a  doposiaľ neidentifi kovateľná osobnosť Quinsquius je spomínaný 
ako veliteľ českej jazdy.78

Na záver by sa dalo konštatovať, že Mikuláš Ištvánfi  sa vo svojej kronike 
neobmedzuje iba na vývoj Uhorska izolovaného od ostatných krajín, ale sna-
ží sa v nej podať obraz o Uhorsku v širších súvislostiach, čím sa jeho dielo 
stáva osožným nielen pre uhorskú historiografi u, ale mnohokrát aj pre histo-
riografi e okolitých krajín.

68 Tamže, s. 85.
69 Tamže, s. 534–535.
70 Tamže, s. 755–756.
71 Tamže, s. 113.
72 Tamže, s. 132.
73 Tamže, s. 216 a 234.
74 Tamže, s. 765.
75 Tamže, s. 574.
76 Tamže, s. 170, 596, 780.
77 Tamže, s. 700.
78 Tamže, s. 662.
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Résumé

Humanista Mikuláš Ištvánfi, jeho dielo a význam 
pre výskum uhorských a českých dejín

Mikuláš Ištvánfi  bol významnou osobnosťou Uhorska pôsobiacou v dru-
hej polovici šestnásteho a  v  prvých rokoch sedemnásteho storočia. Počas 
svojho života zastával niekoľko významných funkcií, z  ktorých za  najvý-
znamnejšiu sa dá pokladať úrad uhorského propalatína, v  rámci ktorého 
sa aktívne zúčastnil niekoľkých významných poslaní. Na sklonku života sa 
podujal napísať kroniku Uhorských dejín, v  ktorej opisuje udalosti rokov 
1490–1606, v ktorej čerpal jednak z prác svojich predchodcov, alebo sa opie-
ral aj o  svoje vlastné skúsenosti či poznatky. Z pohľadu jeho postavenia je 
veľký predpoklad, že opisované udalosti sú v značnej miere autentické a po-
merne dôveryhodné. Vo svojej práci sa venuje hlavne celouhorskej proble-
matike nevynímajúc aj udalosti z okolitých krajín, ktoré s náplňou diela viac 
či menej súvisia – ide o udalosti spadajúce predovšetkým do poľského, ne-
meckého či českého prostredia.

Summary

A Humanist Mikuláš Ištvánfi, His Work and Importance 
for the Research of Hungarian and Czech History 

Mikuláš Ištvánfi  was an outstanding personality in Hungary in the 
second half of the 16th century and fi rst decades of the 17th century. He held 
several important functions during his life; one of the most signifi cant could 
be the post of the vice-palatine because of which he actively participated few 
important missions. In his declining years, he decided to write a chronicle 
of Hungarian history, in which he described events in 1490–1606 and drew 
upon the pieces of work of his predecessors or his own experience and pieces 
of knowledge. Considering his position, it may be supposed that depicted 
events are authentic to a  certain extent and quite reliable. In his work he 
is primarily focused on Hungarian questions but also aimed at problems of 
neighbouring countries that have been connected with his homeland in some 
way; Polish, German or Czech surrounding have been a matter of concern. 

Humanista Mikuláš Ištvánfi, jeho dielo a význam 
pre výskum uhorských a českých dejín
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Katolíci, papeženci a protestantská 
Anglie – role Španělů a Francouzů 
v alžbětinském a raně stuartovském 
dramatu1

Hana Ferencová

1 Úvod

Problematika obrazu Španělů a Francouzů v alžbětinském a raně stuar-
tovském dramatu představuje téma, které se již delší dobu těší zájmu zahra-
ničních badatelů, zejména v  britském prostředí. V  posledním desetiletí se 
této tématice (a  tomuto období obecně) věnují především studie z  britské 
edice Cambridge Studies in Early Modern British History2 a také Redefi ning 
British Th eatre History, knižní řady editované Peterem Hollandem a zabýva-
jící se právě dějinami anglického divadla. Neopomenutelný přínos k posta-
vení Francie a francouzských postav v anglickém dramatu raného novověku 
přináší zejména projekt Representing France and the French in Early Mo-
dern English Drama.3 V české historiografi i mu však zatím nebylo věnováno 
mnoho pozornosti. Výjimku představuje publikace Jaroslava Millera Pro-
paganda, symbolika a  rituály protestantské Evropy (1580−1650), jež se čás-
tečně zaměřuje především na role Španělů/katolíků na prknech anglického 
jeviště a obohacuje českou historiografi ckou produkci o podrobnou analýzu 
propagandistického vlivu nových masových medií jako divadlo a novinové 
zpravodajství. Otázka francouzského/katolického nepřítele však zůstává ne-

1 Studie vnikla v rámci projektu FF_2013_2170 Reforma – mezi návratem ke kořenům a mo-
dernizací Studentské grantové soutěže Univerzity Palackého v Olomouci.

2 Z této ediční řady stojí za povšimnutí primárně studie: Questier, Michael C.: Catholicism 
and Community in Early Modern England Politics, Aristocratic Patronage and Religion, 
c.1550–1640. Cambridge 2008; Raymond, Joad: Pamphlets and Pamphleteering in Early 
Modern Britain. Cambridge 2006; Woolf, D. R.: Reading History in Early Modern England. 
Cambridge 2005.

3 Jedná se o projekt následujících odborných institutů: French National Centre for Scientifi c 
Research (CNRS); the Institute for Research on the Renaissance, the Neoclassical age and the 
Enlightenment (IRCL). Velmi komplexním příspěvkem k  této problematice je bezpochyby 
sborník esejí: Mayer, Jean-Christophe: Representing France and the French in Early Modern 
English Drama. Delaware 2008.

Historica Olomucensia 45–2013 (37–61)
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refl ektována, nebo jen minimálně, ačkoliv představuje signifi kantní součást 
této problematiky. K doplnění této oblasti by ráda přispěla tato studie. 

Obraz katolického, případně španělského či francouzského nepřítele vy-
budovaný dobovým tiskem byl sdílený společností v  alžbětinské a  i násle-
dující éře a měl také podstatný vliv na národní soudržnost a patriotismus. 
Málokterý Angličan defi noval svou identitu, aniž by nezmínil jistou konfron-
taci se Španěly, Francouzi či katolíky obecně. Komplikovaná konfesijní a ná-
rodnostní tématika v dramatických hrách byla umocněná jednak strachem 
z katolického spiknutí v zemi, ale také ohrožením zvenčí, tj. rekatolizací a vo-
jenskými střety s jinými státy. Obraz nepřítele tak nabyl konkrétních rozmě-
rů, protože se převtělil do stoupenců katolického národa (především Španělů 
a Francouzů) a nebyl založen pouze obecně na obavě z univerzální katolické 
církve postrádající národnostní prvek.4 Ohrožení Anglie a protestantismu de 
facto znamenalo hrozbu pro celistvost celé komunity, kde byla víra důležitým 
stmelujícím faktorem.5 Úspěch protestantismu tedy závisel na vyvolání urči-
té vlny národní příslušnosti, s čímž souviselo i budování národní minulosti 
usnadněné rozvojem knihtisku. Benedict Anderson ve  své knize Představy 
společenství (Imagined Communities) příznačně nazývá tento proces „boj 
o mysl lidí“ mezi reformací a protireformací, kde jistou roli sehrál i postup-
ný vzestup národních jazyků, zatímco katolická část společnosti převážně 
zastávala univerzálně používanou latinu.6 Souvislost mezi protestantismem 
a  pomalu vznikajícím národním vědomím tvoří tedy podstatný faktor při 
vzniku katolického, španělského či francouzského nepřítele pod taktovkou 
anglických dramatiků.

Jak již bylo naznačeno, náboženský vývoj prodělal v  Anglii během 
16. sto letí velice bouřlivou proměnu. Od  zavrhnutí katolické církve v  dů-

4 Srov. Miller, Jaroslav: Propaganda, symbolika a  rituály protestantské Evropy (1580−1650). 
Praha 2012, s. 127.

5 Se sociologickými termíny komunita (Gemeinschaft ) a  společnost (Gesellschaft ) poprvé 
přišel koncem osmdesátých let 19. století ve  své publikaci Gemeinschaft  und Gesellschaft  
německý sociolog Ferdinand Tönnies. Komunita se zakládá na tzv. přirozené vůli, která klade 
důraz na tradici, solidaritu, náboženství, sdílení společných cílů a určitý řád, společnost se 
opírá o  tzv. racionální vůli, která upřednostňuje individualismus, racionalismus, pluralitu 
názorů a  absenci emočních vazeb jako spojujícího faktoru. Tuto funkci ve  společnosti 
zajišťuje smlouva, jejímž protipólem v komunitě je shoda a svornost. Na Tönniesův konstrukt 
komunity a společnosti navázali další sociologové, např. Émile Durkheim, Charles Horton 
Cooley a Max Weber. O jejich sociologických teoriích podrobněji Charles P. Loomis a John 
C. McKinney v předmluvě k publikaci Tönnies, Ferdinand: Community and Society. New 
York 2002, s. 1–30.

6 Srov. Anderson, Benedict: Představy společenství. Úvahy o  původu a  šíření nacionalismu. 
Praha 2008, s. 56.
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sledku reformace a zavedení nové anglikánské církve Jindřichem VIII., přes 
opětovný návrat k původní víře za Marie Tudorovny, až ke konečnému na-
stolení protestantismu jako hlavního náboženství země královnou Alžbětou 
I. Navzdory snaze očistit a reformovat křesťanskou církev zákazem katolické 
a rozšířením protestantské víry neznamenaly tyto překotné změny defi nitiv-
ní vymizení konkurenčního, v tomto případě katolického vyznání. Katolíci se 
postupně stali trnem v oku nejen militantním protestantům, ale i celé společ-
nosti. Anti katolicismus, nebo alespoň jistý odpor k Římu, získal v alžbětinské 
Anglii své pevné místo a  ovlivňoval postupné formování národní identity 
i v pozdějším raně stuartovském období.

Protikatolická xenofobie se podstatnou měrou objevuje již ve Foxově díle 
Kniha mučedníků7, které patřilo vedle bible mezi nejrozšířenější a nejčteněj-
ší publikace své doby. John Fox zde zasadil protikatolické nálady do histo-
rického kontextu, čímž poskytl anglickému nacionalismu důležitý opěrný 
bod pro další vývoj. Tím se stala obrana jejich víry proti neustálé katolické 
hrozbě, proto katolická menšina, která zůstala v zemi po ustanovení národní 
anglikánské protestantské církve na počátku Alžbětiny vlády, tak čelila neu-
stálému tlaku a postihům ze strany státu. Četné zákony namířené proti kato-
líkům byly přijímány ze strachu před katolickým převratem. Přispívalo tomu 
například i dlouhé věznění skotské královny Marie v Anglii, jejíž osud byl 
zpečetěn obviněním ze spojení s katolickými spiklenci a uzavřen popravou 
v roce 1587. S podezřením byla sledována také činnost katolíků emigrujících 
na kontinent, kteří se snažili upevnit pozici římsko-katolické církve v Anglii 
vysíláním katolických misionářů zpět do  země. Poslední právní akt namí-
řený proti katolíkům v alžbětinské Anglii je datován do roku 1593. Během 
celé Alžbětiny vlády tak katolická komunita bezpochyby podléhala silným 
represím a perzekuci.8 

Razantní postup anglického státu vůči katolíkům se zdál být zprvu vyho-
vující také politice mladého stuartovského krále Jakuba I. Ač nevystavoval 
katolickou komunitu přílišným represím, Spiknutí střelného prachu v listo-
padu roku 1605 ho přimělo k vydání dalších zákonů směřovaných proti pří-
vržencům katolické církve. An Act for the better discovering and repressing of 
popish recusants (1606), jenž jim zakazoval žít v Londýně či okolí a zastávat 
nějaký veřejný úřad, byl ještě téhož roku následován druhým zákonem An 
Act to prevent and avoid dangers which may grow by popish recusants. Bě-

7 K důležitosti a významu Knihy mučedníků v anglické historii a náboženství v poslední době 
např.: Evenden, Elizabeth – Freeman, Th omas S.: Religion and the Book in Early Modern 
England: Th e Making of John Foxe’s ‘Book of Martyrs’. Cambridge 2011.

8 Srov. Havran, Martin J.: Th e Catholics in Caroline England. Stanford 1962, s. 1–11.
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hem jeho dalšího panování však zákony vůči katolíkům nebyly příliš striktně 
dodržovány, jelikož Jakub byl v náboženských otázkách poměrně umírněný 
a snažil se najít spíše kompromis.9 

Antikatolicismus byl v  anglické společnosti rozdmýcháván také během 
vlády jeho syna Karla. Souviselo to jednak s vypuknutím třicetileté války, ale 
také s jednáním o budoucí manželce anglického prince, kterou se po jistých 
peripetiích nakonec stala Jindřiška Marie z  katolické Francie. Důsledkem 
tohoto svazku byla praktikována mnohem mírnější politika vůči katolíkům 
v zemi a také početní nárůst katolické komunity v Anglii během třicátých let 
17. století.10 

2 Španěl jako úhlavní nepřítel Angličanů

Během druhé poloviny 16. století se anglické království po  neúspěšné 
snaze navrátit se do lůna katolické církve defi nitivně vyprofi lovalo jako pro-
testantská země. Oproti tomu Španělsko patřilo ke katolickému táboru a pod 
vedením Filipa II., jenž byl považován za pravou ruku papeže, rázně prosazo-
valo katolické vyznání v jím ovládaných státech a územích. Právě náboženský 
antagonismus byl jedním ze zdrojů protišpanělského naladění anglické spo-
lečnosti. Jak již bylo zmíněno, anglický protestantismus navíc korespondoval 
s postupným národním uvědoměním a patriotismem a vymezoval se proti 
všem potencionálním hrozbám.11 

Rozpory mezi Anglií a Španělskem narůstaly na mnoha frontách: kon-
fl ikty v  Nizozemských provinciích, Novém světě, ale i  v  oblasti Indie es-
kalovaly v  roce 1588. Útok španělské neporazitelné armady byl vyústěním 
dlouhodobého napětí, které mezi zeměmi panovalo. Její porážka byla pro-
testanty vnímána jako důkaz toho, že Bůh je na  jejich straně proti španěl-
skému „Antikristu“, jiní v  ní zase spatřovali morální a  vojenskou převahu 
Angličanů. Ostré vymezení vůči Španělsku a jeho rozpínavosti zřetelně vy-
vstává v dobovém tisku; typickou ukázkou je například traktát Anti-Spaniard 

9 K represím katolíků po spiknutí střelného prachu podrobněji viz Lockyer, Roger: Th e Early 
Stuarts: A Political History of England 1603–1642. London 1999, s. 194–196; Havran, M. J.: 
c. d., s. 12–17.

10 Srov. Havran, M. J.: c. d., s. 40–43.
11 Velice podrobnou sondu do  konceptu národního uvědomění, nacionalismu a  patriotismu 

ve  vztahu k  protestantismu představila Brennan, Gillian: Patriotism, Power and Print. 
National Consciousness in Sixteeth-Century England. Cambridge 2003, s. 8–25; případně 
Hastings, Adrian: Th e Construction of nationhood: Ethnicity, religion and nationalism. 
Cambridge 1997, s. 1–34.
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(1590): „Hath this universall Protector of the Catholic faith so suff red it to 
fall where he should most have maintained upheld the fame?“12 Jak uvádí 
Peter Burke, stejně jako si uvědomujeme význam slova „my“, které vyjadřuje 
vědomí příslušnosti k nějakému společenství, tak rozlišujeme i hranice mezi 
„námi“ a „jimi“.13 V tomto kontextu byl Španěl veřejným míněním pasován 
na úhlavního nepřítele a tento motiv se stal velmi frekventovaným a bohatě 
využívaným tématem alžbětinských, ale i raně stuartovských her. 

Symbolická porážka armady se objevuje již ve hře Roberta Wilsona Th e 
Th ree Lords and the Th ree Ladies of London, která byla sepsána velice záhy 
po  tomto incidentu. Španělská strana je reprezentována třemi šlechtici: 
Pride, Ambition, Tiranny a  jejich pážaty: Shame, Treachery, Terror. Anglie 
je zastoupená stejným počtem účastníků, třemi londýnskými lordy: Pollicie, 
Pompe, Pleasure a jejich doprovodem: Wit, Wealth, Wil. Úvodní pasáže této 
morality zachycují dopad přicházejících znepokojujících zpráv o  velikosti 
a moci španělské armády: „Th e Spaniards are coming, thou hearest, with gre-
at power: Here is no living for us.“14 Narůstající strach ze španělské invaze je 
postupně vystupňován tak, že se promění v zesměšňování a znevažování špa-
nělské odvahy a síly: „Th ey are poore and proud, vaunters, vaineglourious, 
tyrants, truce-breakers, envious, irefull and ambitious.“15 Arogance a  do-
mýšlivost Španělů je více zdůrazněna také pomocí jazykových prostředků 
– španělská postava Pride mluví zásadně latinsky či španělsky, anglicky však 
nikoliv.16 Latina je v tomto případě hlavní a symbolický atribut příslušníka 
jiné konfese mající za cíl jednak jeho zesměšnění, ale také zdůraznění roz-
chodu protestantů s katolickou církví a její odmítnutí prostřednictvím jazy-
kové symboliky.17

Angličané se pod vedením Pollicie připravují na nadcházející střet, který 
je pozoruhodnou verzí bitvy se španělskou armadou. Ton Hoenselaars uvádí, 
že jedním z důvodů tohoto zvláštního ztvárnění námořního souboje mohly 
být omezené možnosti jeviště, díky čemuž bylo moře nahrazeno souší a celý 

12 Arnauld, Antoine: Th e Coppie of the Anti-Spaniard. London 1590, s. 17.
13 Srov. Burke, Peter: Jazyky a společenství v raně novověké Evropě. Praha 2011, s. 10.
14 Wilson, Robert: Th e Th ree Ladies of London. In: A Select Collection of Old English Plays 

IV. London 1744. In: http://www.fullbooks.com/A-Select-Collection-of-Old-English-Plays-
Volx5448.html[cit. 12. 11. 2011].

15 Tamtéž.
16 Jazykové zdůraznění španělské pýchy a arogance nalezneme také v Peelově hře Old Wives Tale 

(1593–94), u Španěla Huanebango.
17 Srov. Miller, J.: c. d., s. 19–20. K postavení latiny v raně novověké Evropě více: Burke, P.: 

c. d., s. 41–55.
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stát zase hlavním městem.18 Své země zde zastupují pouze tři španělští a tři 
angličtí lordi, ovšem Londýňané se je marně pokouší vyprovokovat k soubo-
ji. Když vykročí směrem k nim, Španělé sice naznačí pohyb vpřed, ale vzápětí 
se obrací a utíkají. Neporazitelná armada tak byla symbolicky přemožena. 

Na porážku Španělska odkazuje také John Lyly ve hře Midas (1591), kde 
stejnojmenný král evidentně představuje španělského panovníka Filipa II. 
Ten v dlouhém a dramatickém monologu lituje ztráty svého loďstva, jež ho 
stálo množství zlata, svých vojáků padlých ve válce a také neúspěchu války 
samotné.19 Th e Return from Parnassus (1598–1602) na španělsko-anglickou 
bitvu zase naráží v rozverné písni.20

Vyhrocený vztah mezi Anglií a Španělskem se odrážel v dramatu po celý 
zbytek panování Alžběty I. Jednalo se jak o hry s historickými náměty, tak 
i o dramata refl ektující vzrůstající otázku národní identity, kde anglická ná-
rodní pýcha byla většinou defi nována pomocí vztahu Angličanů s příslušníky 
ostatních národů. Historické hry napsané během tohoto období buď vykres-
lovaly Španělsko jako námořní velmoc, např. Th e Famous History of the Life 
and Death of Captain Th omas Stukeley a Th e Battle of Alcazar, kde vystupuje 
sám španělský panovník „Philip, whom some call the Catholic king,“ nebo 
popisovaly události odehrávající se během vlády Tudorovců, kde španělské 
náměty či postavy sehrály významnou roli.21 

Další hra A Larum for London, or the Siedge of Antwerp líčí násilné vy-
plenění Antwerp španělským vojskem v roce 1576; ze samotného názvu hry 
ovšem vyplývá, že jde de facto o varování pro Angličany před stále aktuální 
válkou se španělským královstvím. Španělé jsou zde odpovědní za nemilo-
srdné a  kruté činy – na  příkaz vévody z  Alby je z  pomsty kvůli několika 
padlým stovkám španělských vojáků zabito mnohonásobně více obyvatel 
Antwerp – „for those three hundred, let ten thousand more.“22 Podobných 
momentů zdůrazňujících krutost a  nelítostnost španělské armády a  jejích 
velitelů se v  ději vyskytuje velká řada. Hra znázorňující zvěrstva páchaná 

18 Srov. Hoenselaars, Ton: Images of Englishmen and Foreigners in the Drama of Shakespeare 
and his Contemporaries: A  Study of Stage Characters and National Identity in English 
Renaissance Drama, 1558–1642. Rutherford 1992, s. 77.

19 Lyly, John: Midas. London 1592, f. C2v.
20 Macray, W. D. (ed.): Th e Return from Parnassus. In: Th e pilgrimage to Parnassus with the two 

parts of Th e return from Parnassus. Oxford 1886, s. 52. Lindabury uvádí ještě několik dalších 
zmínek španělské armady v alžbětinských hrách, nicméně jak sám konstatuje, nelze s určitostí 
tvrdit, že se jedná právě o kontext bitvy z roku 1588. Srov. Lindabury, Richard Vliet: A Study 
of Patriotism in the Elizabethan Drama. Princeton 1931, s. 62.

21 Peele, George: Th e Battell of Alcazar. London, 1594, f. D3r.
22 Greg, Walter Wilson (ed.): A Larum for London. London 1913, f. D2r.
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na  protestantech přímo odkazuje na  dobovou antikatolickou a  antišpaněl-
skou xenofobii. Za drama s protišpanělským motivem je považována také Ky-
dova Th e Spanish Tragedy23 sepsaná pravděpodobně někdy okolo roku 1590, 
jejíž děj se točí okolo anexe Portugalska Španělskem. Výraznou představitel-
kou španělské postavy je také kastilská královna Elinor, jež je ve hře Edward 
I (1591) vykreslena na základě dobové protipanělské balady A Warning Piece 
to English Against Pride and Wickedness jako pyšná, hříšná a krutá.

Objevilo se také mnoho her, v nichž zmínění Španělska a španělských ste-
reotypů sloužilo jako prostředek pro zdůraznění identity Angličanů v kon-
trastu s cizinci. Domýšliví a neúprosně krutí Španělé v Th e Weakest Goeth to 
the Wall (1600), či španělský kapitán v Th e Fair Maid of the West I titulovaný 
Angličanem Spenserem jako „Degenerate Spaniard, there’s no noblesse in 
thee/ To threaten men unarm’d and miserable,“ zatímco Spenser je jeho pra-
vým opakem: „Th ese Englishmen/ Nothing can daunt them. Even in misery/ 
Th ey‘ll not regard their masters.“24 Erastus v Kydově Th e Tragedy of Solimon 
and Perseda ve výčtu svatebních hostů, rytířů účastnících se velkolepého tur-
naje a  pocházejících ze všech koutů světa, komentuje španělského zástup-
ce slovy: „Th e fi ery Spaniard bearing in his face/ Th e impresse of a  noble 
warriour.“ Ačkoliv plně uznává jeho válečné zásluhy a slávu, celý monolog 
zakončí vyzdvihnutím anglických lučištníků: „And English Archers, hardy 
men at armes/ Eclipped Lyons of the Western Worde,“ kteří v západním světě 
vynikají.25 

V Grim the Collier (1600) přichází na scénu ďábel Belphagor převleče-
ný za  španělského doktora, jenž se snaží vyléčit němou Honoreu. Nejprve 
je jako cizinec, i když Španěl, všemi vlídně přijat. Ve chvíli, kdy se však ob-
jeví Honorea, která poprvé promluví, situace se dramaticky promění: „Pre-
sumptuous Spaniard, that with shameless pride/ Dar´st ask an English lady 
for thy Wife.“26 Od této chvíle se všichni obrátí proti němu a ďábel, alias dok-
tor Castiliano, je na konci otráven. K jeho úlevě se to naštěstí stane ve chvíli, 
kdy jeho pobyt na zemi vypršel a je mu umožněno ponořit se zpět do hlubin 
pekla. Jak zdůrazňuje Ton Hoenselaars, publikum si je díky úvodním scé-
nám celou dobu vědomé toho, že Belphagor je kladná postava a není ani zlý, 
a ani skutečný Španěl. Jednání ostatních anglických postav na jevišti má tedy 

23 Podrobněji k této hře zde: Justice, Steven: Spain, Tragedy, and ‚Th e Spanish Tragedy‘. Studies 
in English Literature, 1500–1900, 25, 2, 1985, s. 271–288.

24 Heywood, Th omas: Th e First and Second Parts of the Fair Maid of the West: Or, A Girl Worth 
Gold. London 1850, s. 50–51.

25 Kyd, Th omas: Th e Tragedie of Solimon and Perseda. London 1599, f. A4v.
26 Farmer, John (ed.): Grim the Collier of Croydon. Amersham 1912, s. 16–17.
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ukázat, jak povrchní a patriotistické jejich chování je.27 Stereotypní vnímání 
Španěla se zde tedy stává spíše satirickým nástrojem autora hry a neslouží již 
k antišpanělské propagandě. 

Strach z opětovného útoku Španělů na Anglii se objevuje od porážky ar-
mady v roce 1588 až do konce Alžbětiny vlády. Drama podobně jako nesmír-
né množství pamfl etů líčí Španěly především jako pyšné, kruté, arogantní, 
domýšlivé, vychloubačné, ale i  chlípné, což je například případ španělské 
královny ve hře Lust’s Dominion; or, Th e Lascivious Queen. Často jsou uzná-
vány i jejich válečné zásluhy, nebo jsou kvůli nim naopak zesměšňováni. Alž-
bětinské drama obsahující španělský námět odkazovalo velice často na stále 
přítomnou španělskou hrozbu, ale postava Španěla byla využívána také pro 
zdůraznění kontrastu mezi námi „dobrými“ Angličany a  Španěly nezaslu-
hujícími si příliš mnoho obdivu, čímž byla podtrhována anglická národní 
hrdost a vlastenectví.

S příchodem nového panovníka Jakuba I. na trůn v roce 1603 začala nová 
a  méně prudká etapa protišpanělského postoje Anglie, jelikož Jakub I. byl 
svým založením spíše pacifi sta. Jeho zahraniční politika byla koncipována 
vyloženě jako mírová, což se ukázalo již na počátku jeho vlády. Neuzavře-
ný spor Anglie se Španělskem táhnoucí se již od konce 80. let předchozího 
století, dospěl v roce 1604 do zdárného konce. Mírová smlouva uzavřená se 
Španělskem na  jedné straně ofi ciálně ukončila období „španělské hrozby“, 
na straně druhé byl však tento výsledek v přímém kontrastu s názory anglic-
ké společnosti, které byly neslučitelné s náhlým obratem Španělska do role 
spřátelené země.28

Nově nastolený mírový vztah mezi španělským a anglickým královstvím 
byl v následném roce zachycen první částí hry Th omase Heywooda If You 
Know Not Me You Know Nobody (1605), jejíž další pokračování následovalo 
o  rok později. Španělský král Filip a  anglická královna Marie mají uzavřít 
sňatek, čímž dojde i  k  symbolickému propojení obou zemí: „Th is shall be 
Spanish England, ours English Spain.“29 S tímto Filipovým proslovem sou-
hlasí také Marie, která spojení Anglie a Španělska podtrhává nadšením lidu: 
„How it proclaims their loves, and welcome to this union.“30 Jejich štěstí 
a radost stejně jako novou smlouvu mezi státy se poté Filip rozhodne veřej-
27 K promítnutí patriotismu do dramatických her podrobněji Brennan, G.: c. d., s. 95–107.
28 Srov. Maltby, William: Th e Black Legend in England: Th e Development of Anti-Spanish 

Sentiment, 1558–1660. Durham 1971, s. 100; Smuts, Robert Malcolm: Court Culture and the 
Origins of a Royalist Tradition in Early Stuart England. Philadelphia 1987, s. 23–25.

29 Heywood, T.: If You Know Not Me You Know Nobody. In: Heywood, Th omas: Dramatic 
Works. Vol. 6. Nendeln 1966, s. 11–12.

30 Tamtéž, s. 12.
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ně stvrdit vzájemným objetím: „We proclaim our new-united style.“31 Tato 
chvíle souznění mezi oběma královstvími, podobně jako příjemné a sympa-
tické vystupování Filipa, je v průběhu hry zastíněno přídavnou scénou, kde 
vystupuje v ostré hádce Angličan a Španěl; ač tedy panovníci zastávají stejný 
názor, poddaní ho sdílet nemusí. Spor o umístění zdi končí smrtí Angliča-
na a Filipovým odsouzením Španěla k oběšení za zbabělost a poškození cti 
Španělska. I když celá hra obecně vrhá příznivé světlo na anglicko-španělské 
vztahy, je zde opatrně naznačen jistý nesouhlas.32

Mnohem otevřenější kritiku je možné vysledovat v Dekkerově Th e Whore 
of Babylon, jež se zaobírá nejen katolickou církví, ale také Španělskem. Zá-
věr hry vrcholí velkolepou porážkou španělské armady, jež má být oslavou 
anglického lidu a bývalé královny, což jak komentuje Suzan Krantz, se jistě 
setkalo u dvora a obyvatel s úspěchem. Nicméně přehnané popisy anglické-
ho vlasteneckého nadšení a angažovanosti v bitvě proti Španělům podrývají 
mírovou zahraniční politiku Jakuba I. a povzbuzují očividně protišpanělskou 
opozici.33 Tento přístup zcela jistě vyhovoval militantním protestantům, pro 
které bylo důležité udržet Španělsko na pozici nebezpečného nepřítele, jenž 
v minulosti byl a v budoucnosti opět může být poražen. Obraz Španěla ov-
šem nesloužil pouze této jedné funkci, jak ukazuje drama Th e Alchemist. 
Dramatik Ben Johnson zde představuje tradiční postavu Španěla, za něhož 
se převléká několik Angličanů. Surly, zatížený mnoha předsudky vůči Špa-
nělům, však neodpovídá plně všem představám: „ ’Slid, he do’s looke too fat 
to be a Spaniard.“34 Je podveden při obchodování dvěma Angličany, kteří si 
skutečnost, že mohou oklamat Španěla, náležitě užívají. Dřívější spory mezi 
oběma státy také znesnadňují domnělému Španělovi Surlymu zamýšlenou 
svatbu s anglickou dámou, „truly, I shall never brook a Spaniard (…) Never, 
sin’ Eighty Eight could I abide ’em“, která však tuto stinnou stránku historie 
obou zemí nakonec zamítá.35 Johnsonova satirická komedie se trefuje skrz 
domnělé Španěly do samotných Angličanů a kritizuje jejich morálku a způ-
soby. Hra Th e Alchemist zároveň posměšně připomíná velkou míru zájmu 
o vše španělské: „Your Spanish Jennet is your best Horse; your Spanish Stoop 
is the best Garb; your Spanish Beard is the best cut; your Spanish Ruff s are the 

31 Tamtéž.
32 Srov. Clark, Sandra: Spanish Characters and English Nationalism in English Drama of the 

Early Seventeenth Century. Bulletin of Hispanic Studies, 2007, 84, 2, s. 139.
33 Srov. Krantz, Susan E.: Th omas Dekker’s Political Commentary in ‚Th e Whore of Babylon‘. 

Studies in English Literature, 1500–1900, 1995, 35, 2, s. 279.
34 Johnson, Ben: Th e Alchemist. London 1709, s. 45. 
35 Tamtéž, s. 47.
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best Wear“,36 podobně jako dialog Johnsonovy pozdější komedie Th e Devil Is 
an Ass (1616), kde jsou paní Tailbush a Eitherside poučovány lady Wittipol 
o španělských zvyklostech: „Say to her Ladyship, it is the manner of Spaine, 
to imbrace onely, Never to kiss.“37

Proti přátelskému vztahu Anglie a  Španělska se během prvních dvou 
dekád Jakubovy vlády objevovaly postupně nesouhlasné projevy. Jednalo se 
především o královu pasivitu v problémech odehrávajících se na kontinen-
tě, kde Jakubův zeť Fridrich Falcký bojoval proti katolické alianci. Zatímco 
anglická veřejnost a  parlament si přály podpořit Fridricha, jeho manželku 
Alžbětu a protestanty v kontinentální Evropě, Jakub snažící se o prosazení 
náboženské tolerance mezi katolickou i protestantskou stranou, do celé udá-
losti nijak nezasáhl.38 

Další neblahou ranou pro obyvatele Anglie bylo sblížení jejich krále se 
španělským velvyslancem, jenž získal nad Jakubem obrovský vliv a stal se tak 
trnem v oku anglické veřejnosti. Hrabě Gondomar byl zosobněním veške-
rých španělských intrik a celá situace následně vyvrcholila jednáním o sňatku 
prince Karla se španělskou infantkou Marií Annou, nejmladší dcerou španěl-
ského krále Filipa III. Pravděpodobně žádný jiný cizinec neměl takový dopad 
na národní představivost Angličanů jako tento španělský velvyslanec, což se 
odrazilo ve velké produkci protišpanělských pamfl etů namířených proti jeho 
osobě i  katolické hrozbě obecně. Velice oblíbeným textem se stal zejména 
Vox Populi, or the Newes from Spayne39 napsaný kaplanem Jakuba I. Th oma-
sem Scottem (1580–1626) v roce 1620, kvůli němuž musel utéct ze země.

Stále vyostřující se debata mezi Jakubem I. a  parlamentem kvůli příliš 
kompromisní zahraniční politice země vyvrcholila v roce 1623 plánem dy-
nastického spojení se Španělskem. Král ovšem nesouhlas parlamentu nere-
fl ektoval a poslal syna Karla v doprovodu lorda Buckinghama do španělského 
království získat infantku Marii. Nicméně jednání anglické výpravy skončilo 
fi askem, díky čemuž se mladý princ v říjnu vrátil zpět do Anglie a bez závaz-
ků. Snaha o uzavření manželství anglického prince a  španělské infantky je 

36 Tamtéž, s. 46. K vnějšímu vzhledu a oblékání Španělů vyšla detailní analýza v díle Lublin, I. 
Robert: Costuming the Shakespearean Stage. Farnham 2011, s. 99–106.

37 Johnson, Ben: Th e Divell Is an Asse. London 1641, s. 44.
38 O tomto tématu podrobněji zde: Miller, J.: Odložený zrod Leviatana: krize raně stuartovské 

monarchie, 1603–1641. Praha 2006, s. 107–116.
39 Z  pera Th omase Scotta vzešlo celkem asi 9 pamfl etů. K  jejich obsahu více: Patterson, 

Annabel M.: Censorship and Interpretation: Th e Conditions of Writing and Reading in Early 
Modern England. Madison 1984, s. 77.
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alegoricky vyjádřena ve hře A Game at Chess od Th omase Middletona, která 
ovšem byla po dvanácti dnech na žádost hraběte Gondomara zakázána.40

Je očividné, že v reakci na soudobé události náhle vzrostl v první polovině 
dvacátých let 17. století zájem o divadelní hry se španělskou tématikou nebo 
alespoň názvem.41 Konkrétním případem je například drama Th e Spanish 
Viceroy, or Th e Honour of Women (1624) od Philipa Massingera, které bylo 
uvedeno bez povolení a brzy zmizelo z divadelních prken.42 Kromě již zmí-
něné Middletonovy alegorie na anglicko-španělské vztahy se objevuje dal-
ších několik dramatických děl umělecky kritizujících tehdejší poměry. Děj 
Massingerovy Dvorní dámy – Th e Maid of Honour je zasazen na Sicílii, kde 
král Robert ovlivněný svým rádcem Fulgentiem odmítá pomoci vévodovi 
z Urbina. Celá situace zjevně odkazuje na krále Jakuba I. a jeho pasivitu v boji 
svého zetě Fridricha Falckého. Ta je kritizována vévodovým příznivcem Ber-
toldem, podle něhož by si sicilské království mělo vzít příklad z Anglie a její-
ho slavného vítězství nad katolickým Španělskem.43

Protišpanělský tón prosakoval také z  masky Bena Johnsona Neptune’s 
Triumph (1623–1624), která měla být uvedena po  návratu prince Karla ze 
Španělska, na což odkazuje dodatek v názvu „for the return from Albion“. 
Hra však nakonec vůbec nebyla veřejně hrána a později byla dokonce zaká-
zána.44 Zajímavý začátek má také prolog Fletcherovy komedie Rule a Wife 
and Have a Wife (1624), kde Z úvodu vyplývá, že autor naráží na nebezpečí 
špatně zvoleného tématu či jeho nevhodného pojetí.45 Jak ovšem dál podo-
týká, jedná se o humor a ne alegorii na vztah se španělským státem. Drama 
má obecenstvo především pobavit, a proto se vyhýbá krutým a nevhodným 
scénám. Fletcherova hra tedy evidentně těží z tehdy populárních protišpaněl-
ských nálad a snad i z úspěšné A Game at Chess uvedené na jeviště o chvíli 
dříve téhož roku.

Po neúspěšné cestě za uzavřením manželství přešel princ Karel se svým 
stoupencem Buckinghamem do  opozice vůči Jakubovi a  začal podporovat 

40 Tamtéž, s. 77–78.
41 Odkaz na  anglicko-španělské vztahy nalezneme také v  rytířském románu Argenis, který 

poprvé vyšel vroce 1621 v  Paříži. Kromě kritiky chování Španělů a  jejich skutků se zde 
objevuje i  alegorický popis napadení Anglie Španělskem. Srov. Barclay, John: Argenis: 
intelektuální zdroje evropského absolutismu. Praha 2009, s. 365–368.

42 Srov. Patterson, A. M.: c. d., s. 77.
43 Massinger, Philip: Th e Maid of Honour. In: Coleridge, Hartley (ed.): Th e Dramatic Works 

of Massinger and Ford. London 1840, s. 191.
44 Srov. Albright, Evelyn May: Dramatic Publication in England, 1580–1640: A  Study of 

Conditions Aff ecting Content and Form of Drama. New York 1927, s. 164.
45 Fletcher, John: Rule a Wife and Have a Wife. London 1640, f. A2r.
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válku s  jejich dříve tradičním rivalem, katolickým Španělskem. Vyhlášení 
války v roce 1625 zastihlo Jakuba I. na smrtelné posteli, čímž Karel I. zahájil 
své panování v opozici vůči španělskému království, které se opět zařadilo 
na post národního nepřítele. Tažení do Cádizu v roce 1625 ale rozhodně ne-
splnilo tato očekávání a skončilo pohromou podobně jako o dva roky později 
další Buckinghamův pokus v La Rochelle obrátit válečné štěstí na anglickou 
stranu. Po zavraždění lorda Buckinghama uchopil panovník v roce 1629 vlá-
du do svých rukou a začal se Španělskem vyjednávat o míru.46

Neúspěch expedice do Cádizu je literárně zobrazen ve hře Dick of Devon-
shire, jejíž vznik spadá hned do začátku Karlovy vlády. Unikátním momen-
tem v celé hře je úvodní debata dvou devonshirských obchodníků, kteří se 
zamýšlí nad původem nepřátelství mezi oběma zeměmi. První kupec nemá 
ponětí, odkud tryská onen silný pramen nenávisti mezi oběma národy, ale 
druhý kupec odvětí, že „the hate a Spanyard beares an Englishman/ Nor na-
turall is, nor ancient“ a uvádí vysvětlení v podobě harmonického soužití zemí 
podpořeným sňatky jejich vládnoucích dynastií a obchodními aktivitami.47 
Změna však nastala ve chvíli „when England/ Th rew of the Yoake of Rome, 
Spayne fl ew from her/ Spayne was no more a  sister nor a  neighbour/ But 
a sworne Enemy.“48 Války v koloniích, pirátství apod. pak vyústily ve válečný 
konfl ikt v roce 1588. Z popisu této události zaznívá jistá pýcha nad úspěchem 
Angličanů. Tento vychloubačný tón je ale vzápětí přerušen odpovědí druhé-
ho obchodníka, který si myslí, že Španělsko mělo své důvody pro napadení 
Anglie a  že jejich země je za  tento historický vývoj částečně zodpovědná. 
Celý dialog pak ukončuje slovy:

„Albeit, we heard, the Spanish Inquisition
Was aboord every ship with torture, torments,
Whipps strung with wyre, and knives to cutt our throates.
But from the armed winds an hoast brake forth
Which tare their shipps and sav’d ours.– Th us I have read
Two storyes to you; one, why Spayne hates us,
T’other why we love not them.“49

46 Srov. Limon, Jerzy: Dangerous Matter: English Drama and Politics 1623–1624. Cambridge 
1986, s. 119.

47 Bullen, A. H. (ed.): Dick of Devonshire. In: A Collection of Old English Plays, sv. 2, 1882. In: 
http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfi le?fk _fi les=1477494&pageno=1[cit. 23. 3. 2012].

48 Tamtéž.
49 Tamtéž.
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Objektivní zhodnocení kladů a záporů celého anglicko-španělského pro-
blému je defi nitivně největším přínosem tohoto dialogu a potažmo celého 
příběhu, zvláště vezmeme-li v úvahu, v jakém historickém kontextu vznikl. 
Drama Dick of Devonshire vzniklo na základě stejnojmenné balady a nikdy 
nebylo ofi ciálně zaneseno do seznamu registrovaných her, takže je možné, 
že ani nebylo hráno. Podle Maltbyho možná autor nezvolil dostatečně pro-
tišpanělský motiv, jenž by vyhovoval situaci okolo poloviny dvacátých let 
17. století.50 Hoenselaars zase zastává názor, že toto téma nebylo dostatečně 
proanglické, když nehodnotilo příznivě politiku krále a jeho oblíbence.51

Válka Anglie a  Španělska byla ukončena podepsáním mírové smlouvy 
v  roce 1630. Xenofobie rozšiřující se v  Anglii v  době válečného konfl iktu 
v letech 1625–1630 pronikla do několika divadelních her, které vznikly před 
či brzy po uzavření anglicko-španělského míru. Richard Brome ji zdůrazňuje 
ve své komedii Th e Nothern Lass při představení Sira Paula Squelche, jenž 
se na maškarním bále objevuje převlečený za Španěla, za něhož je skutečně 
ostatními hosty pokládán: „A Spaniard, Ha!“ Na to sir Paul reaguje: „I, a Spa-
niard, Ha: if you will have it so.“52 Jeho španělská národnost je kvůli proti-
španělským náladám evidentně mnohem větším problémem než jeho osoba 
samotná. Protišpanělská xenofobie je dále satiricky zvýrazněná prostřednic-
tvím jazyka. Účastníci bálu předstírají, že sir Paul nemluví jinak než španěl-
sky, i když hovoří anglicky stejně jako všichni ostatní. Aby mu porozuměli, 
začnou hledat někoho, kdo pochází z oblasti geografi cky nejbližší Španělsku, 
tedy Devonshiru či Cornwallu, jelikož jejich dialekt by se tím pádem Španěl-
štině mohl podobat. Postava se jménem Nonsense tedy promluví cornwall-
sky. Sir Paul je z celé situace dočista zmatený a netuší, jak ji pochopit: „Am 
I transform’d utterly? Is my Language alter’d with my apparell, or are you all 
mad?“53 Absurdita této jazykové hříčky podtrhává nesmyslnost přehnaných 
reakcí Angličanů na  pouhou přítomnost Španěla. Opravdová přítomnost 
španělštiny na anglickém jevišti je obecně velmi vzácná. Jak podotýká Ma-
rianne Montgomery, výskyt španělského jazyka v anglických dramatických 
hrách tohoto období se obvykle smrskl na pár slov a španělština představo-
vala spíše jen jeden tón mezi mnoha jazyky, kterými anglické divadlo rezo-
novalo.54

50 Srov. Maltby, W.: c. d., s. 110.
51 Srov. Hoenselaars, T.: c. d., s. 221.
52 Brome, Richard: Th e Nothern Lass. London 1632, f. L4r.
53 Tamtéž, f. M1r.
54 Srov. Montgomery, Marianne: Europe’s Languages on England’s Stages, 1590–1620. Farnham 

2012, s. 77.
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Zhodnotíme-li ostatní hry objevující se ve  třicátých letech, dostaneme 
velmi rozporuplný obrázek. Například zatímco Massingerovo Th e Believe 
as You List (1631) muselo být předěláno kvůli nebezpečným komentářům 
ohledně španělské záležitosti,55 Th e Chronicle History of Perkin Warbeck 
od  Johna Forda (1633) podává vesměs kladný obraz španělského vyslan-
ce Hiala.56 Th omas Heywood a  jeho A Challenge for Beauty (1636) se také 
přiklání spíše k  pozitivnímu vylíčení Španělů, čemuž napovídá již úvodní 
seznam postav. Bonavida – „a noble and honest Spanish Lord“, Valladaura 
– „a noble Spanish Sea Captaine“, Petrocella – „a faire Spanish Ladie“ a nako-
nec Isabella – „a proud queene“, která je kritizována kvůli tradiční aroganci 
a pýše přičítané Španělům.57 

Metody dramatiků při vytváření obrazu Španěla za vlády Karla I. nelze 
shrnout pod jeden společný rámec. Pro jejich díla je typická spíše různoro-
dost. Na jedné straně se objevují hry podléhající protišpanělským náladám 
a na straně druhé je stejná xenofobie využívaná jako nástroj satiry proti An-
gličanům samotným. Ve větší míře se v dramatu profi lují i kladné portréty 
Španělů, což by mohlo značit jisté zklidnění bouřlivého postoje ke Španělsku. 
Anglicko-španělské vztahy jsou podrobené literární kritice, která nezastává 
pouze černobílé vidění, ale prezentuje širokou škálu postav s různými cha-
raktery, skrze něž podává mnohem vyrovnanější obraz Španělska, než tomu 
bylo v předchozích obdobích. 

3 Francouz jako tradiční nepřítel Angličanů

Poohlédneme-li se za vztahy Anglie a Francie v letech 1580–1640 a jejich 
promítnutím do  alžbětinského a  raně stuartovského dramatu, bezpochyby 
dojdeme k závěru, že sloužily jako doplněk k anglicko-španělské problema-
tice. Zatímco Španěl zastával roli bezprostředního nepřítele, Francouz byl 
brán jako tradiční rival. Dávné triumfy Anglie nad Francií posloužily vlas-
teneckému cítění a povzbuzení národní jednoty podobně jako vítězství nad 
španělskou armadou roku 1588 nehledě na to, zda byl za hlavní postavu vy-
brán aktuální nepřítel či dávný soupeř z minulosti. Richard Lindabury tímto 
vysvětluje, proč se hry z alžbětinského období zaměřené na Francouze někdy 

55 K úpravám textu této hry podrobněji zde: Albright, E. M.: c. d., s. 169–170.
56 Hialas je popsán jako člověk „with a right modest gravitie.“ Ford, John: Th e Chronicle Historie 

of Perkin Warbeck. London 1634, f. F4r.
57 Heywood, T.: A Challenge for Beautie. London 1636, f. A4v.
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zabývaly tématy z dob minulých a neměly pražádnou souvislost s  tehdejší 
politickou situací.58

Pasování Francie na post obvyklého protivníka Angličanů však nebyl je-
diným důvodem častého obsazení postavy Francouze do divadelních tragédií 
či komedií. Komplikovaný vývoj francouzského království ve druhé polovině 
16. století, kdy země byla zasažena náboženskými rozbroji, soubojem katolí-
ků s protestantskými hugenoty, poskytl poměrně zajímavý materiál pro hry 
zabývající se protestantsko-katolickou problematikou, jež vyvolávala u Ang-
ličanů bouřlivé reakce. Na jedné straně sympatie k francouzským souvěrcům, 
na straně druhé silné antipatie ke katolictví, které ve francouzském království 
nakonec získalo převahu. Katolická církev ve Francii ovšem nikdy nepřijala 
inkvizici a protestanti získali na sklonku století díky vydání Nantského edik-
tu stejná práva jako katolíci. Španělská hrozba přivedla navíc v devadesátých 
letech 16. století oba státy spolu se Spojenými nizozemskými provinciemi 
ke  spojenectví, které se rozpadlo roku 1598 po  uzavření mírové smlouvy 
mezi Francií a Španělskem. Politické vztahy mezi oběma zeměmi podobně 
jako náboženské zařazení Francie tedy nemůžeme vidět černobíle, jak tomu 
bylo v případě Španělska, které jednoznačně představovalo hrozbu pro poli-
ticko-náboženský vývoj anglického státu v tomto období. 

První výraznou stopu zanechanou postavou Francouze v  alžbětinském 
dramatu lze nalézt v alegorické hře Roberta Wilsona Th e Th ree Lords and the 
Th ree Ladies of London. Podomní obchodník Fraud, který je původem „halfe 
French and halfe Scottish“, se vydává za cizince – Francouze.59 Pod tímto pře-
vlekem prodává další postavě Simplicity zlaté prsteny a další tretky, které jsou 
však ve skutečnosti vyrobeny z mědi. Lámanou angličtinou ji přesvědčuje, 
aby si laciné šperky koupila a pomohla mu tak získat dostatek fi nancí na ná-
vrat domů: „Deer, mastra: Oh, pouer necessitie mak a me sel pour graund, 
graund losse: you shal gein x pound at least.“60 Tento špatný jazykový projev 
zde slouží pro zdůraznění nadřazenosti Angličana nad bezmocným a na jeho 
vůli závislým cizincem. Sociolekt byl zároveň používán dramatiky pro dosa-
žení komického efektu, jelikož znázorňoval směšného cizince, který neuměl 
správně hovořit.61 Podvod francouzského obchodníka odhaluje až následná 
scéna, kde se dozvídáme, že celá transakce proběhla po předchozí domluvě 

58 Srov. Lindabury, R.V: c. d., s. 67.
59 Wilson, T.: Th e Th ree Lords and the Th ree Ladies of London. In: A Select Collection of Old 

English Plays IV. London 1744, s. 311. In: http://www.fullbooks.com/A-Select-Collection-of-
Old-English-Plays-Volx5448.html [cit. 12. 11. 2011].

60 Tamtéž, s. 298.
61 Srov. Burke, P.: c. d., s. 37.
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Fraud s Usurie. Simplicity se nejen nepodaří své výhodně nakoupené ozdoby 
prodat Usurie za více peněz, ale navíc o ně zcela přichází. Povýšenost, kte-
rou Simplicity dával najevo domnělému Francouzovi, tak pozbývá významu 
a jeho hloupost zesměšňuje ho samotného. Spojení podvodu (fraud) a posta-
vy francouzské národnosti není náhodná konotace, klam a zrada byly často 
ztotožňovány právě s Francouzi.62 

Poměrně podrobný obraz Francouze zanechává také William Shake-
speare ve svých historických hrách Jindřich VI. a Richard III. V trilogii Jin-
dřich VI. vystupuje královna Margaret, postava plná záporných vlastností, 
která podle vévody z Gloucesteru „should have stayed in France and star-
ved in France.“63 Intriky, milostné pletky s markýzem ze Suff olku a její po-
mstychtivost přesně korespondují se všemi stereotypními klišé přičítanými 
na vrub Francouzům, kteří jsou v dramatu většinou prezentováni jako zrádci 
– „done like a Frenchman: turn, and turn again.“64 Množství typických ná-
rodních francouzských vlastností se nevyhne ani královně Isabelle v  Mar-
lowově hře Edward II (1593). Opět se jedná o  podvádění jejího manžela, 
anglického krále Edwarda II., s jiným mužem.65 Tento divadelní kus Chris-
tophera Marlowa podobně jako obě Shakespearova dramata mají společný 
námět z anglicko-francouzské historie, různé konfl ikty obou zemí z období 
středověku. Ve vzájemných potyčkách jsou Angličané v souladu s národním 
patriotismem vykresleni jako vítězové, anebo přinejmenším jsou zdůrazněny 
jejich spravedlivé nároky v celé věci a Francouzi jsou nazýváni jako nepřátelé 
a navíc zbabělci.

Th e Massacre at Paris, hra znázorňující tragické události Bartolomějské 
noci ze srpna roku 1572, se odehrává ve Francii zmítané náboženskými vál-
kami.66 Závěr hry nás přivádí až do konce osmdesátých let téhož století, kdy 
byl francouzský král Jindřich III. zabit dominikánským mnichem. Při jeho 
skonu je přítomen tajný anglický agent, který má doručit anglické královně 
vzkaz od umírajícího Jindřicha, jenž doufal, že se mu podaří zapálit prokletý 
Řím a zničit tak sídlo zkažené katolické církve, která v něm přebývá. Protes-
tantská královna „whom God hath blest for hating Papestry“, měla být in-
formována o všem, co se ve Francii událo a pozdravována od svého věrného 
62 Srov. Hoenselaars, T.: c. d., s. 47.
63 Shakespeare, William: Henry VI. In: http:// www.shakespeare.mit.edu/2henryvi/index.html 

[cit. 6. 4. 2012].
64 Tamtéž.
65 Marlowe, Christopher: Edward II. In: <http://www.gutenberg.org/cache/epub/20288/pg 

20288.txt [cit. 6. 4. 2012].
66 Ke změně vnímání francouzských hugenotů po masakru v roce 1572 více Mayer, J. Ch.: c. d., 

s. 30.
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přítele Jindřicha.67 Propojení ostrovního království s událostmi na kontinen-
tě může být chápáno jako jisté varování pro Anglii, která by si měla dát po-
zor, aby se nedostala do područí katolíků, tak jako se to stalo francouzským 
hugenotům.

Francouz však mohl podobně jako jiné postavy cizinců vnést do  děje 
prvek komičnosti. Takovým příkladem je například doktor Caius v Shake-
spearových Veselých paničkách windsorských. Francouzský lékař je v  této 
veselohře jedním z nápadníků Anny, dcery manželů Pageových. Caius je fa-
voritem její matky, dívka ovšem dává přednost mladému šlechtici Fentonovi. 
Doktorovo chování vzbuzuje většinou úsměv, především jeho anglicko-fran-
couzská výslovnost: „Vat is you sing? I  do  not like des toys./ Pray you, go 
and vetch me in my closet un boitier vert.“68 Jeho špatné znalosti angličtiny 
využívají ostatní postavy a dělají z něj hlupáka.69 S  jejich přispěním se mu 
nakonec ani nepovede získat ruku Anny Pageové a během celého příběhu 
je Angličany několikrát oklamán. Jeho horkokrevné a často prudké jednání 
zároveň nenechá nikoho na pochybách, že se jedná o typického představi-
tele francouzské národnosti. Podobnou funkci jako zastává lékař Caius má 
také francouzský obchodník Delion v Haughtonově komedii Englishmen for 
My Money, or a Woman Will have Her Will. Komický efekt celých námluv 
je opět podpořen jeho lámanou angličtinou a i on je poražen svým anglic-
kým sokem, když se snaží získat ruku jedné z krásných dcer pana Pisara. Ani 
Delion se ovšem nevyhne tradičním nálepkám přisuzovaným Francouzům: 
„One that never washes his fi ngers/ but lickes them cleane with kisses; a cli-
pper of the Kings/ English; and to conclude, an eternall enemie to all good 
Language.“70 Roli směšného cizince hraje také francouzský šlechtic Orléans 
v Dekkerově hře Old Fortunatus (1599), který je zajatcem u anglického dvora 
a nápadníkem královské dcery Agripyny. Jeho dvoření a úloha milovníka, již 
náležitě prožívá, se stávají terčem posměchu ostatních dvořanů a především 
dívky samotné – „for of all sorts of love, I hate the French.“71

Francouzská postava však nemusela vnášet do  hry pouze komický pr-
vek. Stejně jako jiní cizinci, začal být Francouz od devadesátých let 16. století 
používán jako nástroj pro kritizování Angličanů, jejich morálky a chování. 
67 Marlowe, Ch.: Th e Massacre at Paris. London 1594, f. D6v.
68 Shakespeare, W.: Merry Wives of Windsor. In: http://www.online-literature.com/shakespeare 

/windsor/ [cit. 11. 4. 2012].
69 K využití jazykových prostředků na jevišti Dillon, Janette: Language and Stage in Medieval 

and Renaissance England. Cambridge 2006.
70 Haughton, William: Englishmen for my Money, or a Woman will have her Will. London 1616, 

f. B3v.
71 Dekker, Th omas: Old Fortunatus. London 1904, s. 68.
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Druhá část dramatu Th e Return from Parnassus a hra Jack Drum’s Entertain-
ment využívají právě tento satirický prostředek. V prvním zmíněném drama-
tu se objevují dvě postavy, pánové Philomusus a Studioso, které se vydávají 
za francouzské lékaře. Ač nejsou pro příběh samotný příliš důležití, zajímavá 
je motivace jejich převleku: „Wee’l gull the world, that hath in estimation 
forraine Phisitians.“72 Jak upozorňuje Ton Hoenselaars, světem je v  tomto 
případě myšlena Anglie, čímž tato krátká poznámka získává nádech kritič-
nosti právě na úkor Angličanů.73 Na rozdíl od této hry, která se tohoto téma-
tu dotýká pouze okrajově, je komedie Jack Drum’s Entertainment vyloženě 
satirou na Angličany. Francouzský učitel John Fo de King nejprve naplňuje 
typický obraz Francouze se všemi jeho charakteristickými rysy. Jako cizinec 
vzbuzuje posměch a nedůvěru a je vysloveně negativní postavou. Situace se 
ale záhy obrací a je to právě John Fo de King, kdo udělí Angličanům okolo 
něj pořádnou lekci. Jak on sám doslova říká: „John for de King teach you 
a ding.“74

Bohatou produkci alžbětinských dramatiků uzavírá George Chapman se 
svou komedií Sir Giles Goosecap, Knight (1601–1603), jehož pojetí postavy 
cizince je poměrně originální. Francouze zde představuje Bullaker, páže ang-
lického kapitána Foulweathera, který se hned v úvodní scéně střetává se dvě-
ma anglickými pážaty, jež mylně předpokládají, že jeho znalost anglického 
jazyka bude slabá. Bullaker však hovoří plynně anglicky a jejich snaha udělat 
z něj hlupáka je díky tomu pohotově odražena. Jack a Will se proto rychle 
omlouvají se slovy: „Pardon us.“75 Francouzské páže na to bystře reaguje:

„Pardon us (…) If you had parled, & not spoken, but said 
pardonne moy, I wood have pardon’d you, but since you 
speake, and not parley, I will cudgell ye better yet.“76

Prostřednictvím jazyka tak opět dochází ke  konfrontaci Angličanů 
s Francouzem. Zatímco dříve analyzované hry využívaly jazyk k zesměšnění 
cizince, v tomto případě se podobná snaha obrací právě v jeho prospěch. Ne-
všední postavou je také Bullakerův pán, anglický kapitán, v přehledu postav 
charakterizovaný jako „a french aff ected Travayler“, což samo o sobě napo-

72 Macray, W. D. (ed.): Th e Return from Parnassus II, s. 92.
73 Srov. Hoenselaars, T.: c. d., s. 64.
74 Marston, John: Jack Drum’s Entertainment. London 1601, f. D3v.
75 Chapman, George: Sir Gyles Goosecappe, Knight. London 1606, f. A3v.
76 Tamtéž.

Hana Ferencová



55

vídá mnoho o jeho charakteru.77 Foulweather se chová víc jako Francouz než 
francouzské páže samotné, které je naopak kapitánem obviněné z  toho, že 
svým jednáním příliš připomíná Angličana. Vedle sebe tak stojí pofrancouz-
štělý Angličan a  skutečný Francouz, čímž Chapman získal široké pole pro 
uplatnění satirické kritiky a zesměšnění záporných vlastností a nedostatků 
Angličanů.

S přelomem století došlo kromě změny panovníka na anglickém trůně 
také k jisté proměně obrazu Francouze v divadelním prostředí. Produkce her 
za Jakuba I. evidentně korespondovala s jeho mírovou politikou, tudíž v ja-
kubovském dramatu nenajdeme příliš mnoho posměšných odkazů na cho-
vání a vlastnosti Francouzů podobně jako téměř žádné urážlivé poznámky 
na účet Francie. Scény obsahující příliš ostré a hanlivé narážky na francouz-
ské postavy musely být například na stížnost francouzského velvyslance An-
toine Lefevre de la Boderie vypuštěny z  Chapmanovy hry Th e Conspiracy 
and Tragedy of Charles, Duke of Byron, Marshall of France (1608). Jednalo se 
konkrétně o výstup, kdy královna Francie vlepila facku milence svého muže. 

Přítomnost Francouze v  jakubovském dramatu tak nejčastěji sloužila 
jako prostředek pro kritiku samotných Angličanů, což se nejvíce projevuje 
ve druhé části hry Th omase Heywooda If You Know Not Me You Know No-
body, v A Christian Turned Turke od Roberta Daborne, dále v Middletono-
vě Anything for a Quiet Life a konečně Fletcherově Th e Wild-Goose Chase. 
V Christian Turned Turke padne skupina francouzských obchodníků a ná-
mořníků za oběť anglickému pirátovi Wardovi, jenž je také díky své konverzi 
na islám zosobněním všeho zla. Heywood zase využívá inverze – obrací tra-
diční úlohu Francouzů a Angličanů. Kupecký syn John Gresham v doprovo-
du starého Hobsona odjíždí na návštěvu do Francie. Tak jako se Francouz 
stával v Anglii obětí legrácek a posměšků, ve Francii se do stejného postavení 
dostane právě vážený Hobson. Na jeho účet se pobaví angličtí faktoři, kteří 
využijí jeho neznalosti francouzštiny a nechají ho ve společnosti francouzské 
kurtizány, o níž se domnívá, že je cnostná dáma. Jejich konverzace se pak 
odehrává v následujícím duchu – Kurtizána: „No, no point parler Francais?“ 
Hobson: „No, indeed, lady, my name is not Francis (…).“78 Celou situaci pak 
završí mladý Gresham účastnící se celého vtipu, když faktorům radí, že po-
kud budou mluvit alespoň trochu francouzsky, tak je Hobson nikdy nebude 
považovat za Angličany. Podobně znemožněn je ale i on sám, jelikož při roz-
hovoru s  prostitutkou je jeho tradiční pýcha a  nadřazenost Angličana sil-
ně znevážena. Neznalost jazyka je také problémem v Heywoodově komedii 

77 Tamtéž, f. A2v.
78 Heywood, T.: If You, s. 131.
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Anything for a Quiet Life, kde se do centra kritiky dostávají angličtí věřitelé. 
Při hledání svého dlužníka, Francouze, narazí na francouzskou prostitutku 
Margharitu mluvící i anglicky. Franklin se s ní ihned domluví, aby mu po-
mohla a přesvědčila je, že jsou sestřenice a bratranec a pomohla mu tak ze 
spárů pronásledovatelů. Jazyková bariéra se tak obrací proti Angličanům, 
kteří si dříve tropili posměchy z lámané angličtiny Francouzů. Th omas Hey-
wood však zároveň neváhá použít i tradiční anglické předsudky a představy, 
ve kterých jsou Francouzi plni láskyplných gest, polibků a objímání. A tak 
ve chvíli, kdy se Margharita a Franklin navzájem obejmou, aby okolí přesvěd-
čili o svém příbuzenství, jeden z Angličanů poznamená: „Th is is a French-
man sure.“79 

Bussy D’Ambois, tragédie z  dílny George Chapmana, se vrací podobně 
jako Th e Massacre at Paris k francouzské historii druhé poloviny 16. stole-
tí a znovu oživuje námět náboženských válek, přičemž do hlavní role staví 
skutečnou historickou postavu Louise de Bussy d’Amboise, který byl velkým 
oblíbencem bratra krále Jindřicha III. Jedna z  vedlejších rolí je ztvárněná 
anglickou dvorní dámou vévodkyně de Guise, jejíž přítomnost vyprovoku-
je rozhovor krále s hrabětem Montsurrym a vévodou Guise, kde srovnávají 
anglický a francouzský dvůr. Jeden z pánů posměšně utrousí, že Angličané 
pouze napodobují francouzské zvyky a módu, na což francouzský panovník 
odvětí: „Th ey foolish-proud/ To be the Pictures of our vanitie/ We proud, that 
they are proud of foolerie.“80

Francouzi jsou jako vždy tradičně kritizováni za  marnivost a  ješitnost, 
nicméně to evidentně nebrání Angličanům v  imitaci francouzského dvora 
a všech jeho nešvarů. K napodobování francouzského stylu se nepříliš po-
chvalně vyjádřil i anglický intelektuál John Barclay (1582–1621) ve svém díle 
Th e Mirror of Minds (Icon Animorum): „But their neighbouring nations dece-
ived with a ridiculous error and hoping to attain the behaviour of the French, 
by a vain imitation of their apparel and garbs of cringing.“81 Zejména nošení 
francouzských oděvů považoval doslova za směšné. 

Na anglicko-francouzských vztazích je založeno také slavné Shakespea-
rovo drama Král Lear (1603–1606), jež vrcholí invazí francouzských vojsk 
do anglického království. Situace ovšem nevyvolává vlnu patriotismu, a ani 
přílišné antipatie vůči francouzským nepřátelům. V  tomto ohledu se Král 
Lear liší od předchozí verze stejného příběhu Th e True Chronicle History of 

79 Middleton, Th omas: Anything for a  Quiet Life. In: http://www.tech.org/~cleary/aql.html 
[cit. 13. 4. 2012].

80 Chapman, G.: Bussy D’Ambois. London 1608, f. B2r.
81 Barclay, J.: Th e Mirror of Minds: Icon Animorum. London 1633, f. D3.
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King Leir and his Th ree Daughters (1590), kde neznámý autor mnohem více 
zapojuje tradiční jevištní ztvárnění Francouze. I přesto je ale hra King Leir 
velmi tolerantní v otázce cizinců, což ji výrazně odlišuje od ostatní dramatic-
ké produkce vzniklé v devadesátých letech 16. století.82

Jak negativní, tak zároveň pozitivní obraz Francouze bychom mohli na-
lézt v Heywoodově Th e Captives; or, Th e Lost Recovered (1624). Obvyklá klišé 
a stereotypy schází v případě dvou francouzských mladíků, kteří mají vstou-
pit do manželství s Angličankami. Richard a John, mniši francouzské národ-
nosti, se jim ale už nevyhnou. Jejich chování je v silném rozporu se životem 
v klášteře a přístup k mladé patronce místního řádu přesně odpovídá pověsti 
Francouzů jako svůdců spojovaných s milostnými pletkami: „Nowe, Fryar 
Jhon, Your leatcherous ey is conninge.“83 

Pokud jakubovské drama kopírovalo z větší části ofi ciální mírovou poli-
tiku anglického panovníka a v tomto směru muselo dodržovat jisté hranice 
i při vyobrazování cizinců, Francouzů, na jevišti, tak karolinský dvůr se při-
blížil francouzskému království ještě mnohem blíže. V roce 1625 se Karel I. 
oženil se sestrou francouzského krále Marií Jindřiškou, čímž byly obě země 
spojeny příbuzenskou vazbou jejich čelních představitelů. Katolická víra 
nové anglické královny, stejně jako jisté pofrancouzštění anglického dvora, 
ovšem nevyneslo královskému páru příliš mnoho popularity na veřejnosti, 
kde převládaly stále poměrně silné protikatolické nálady. Ani přes sňatkové 
spojení obou zemí nezanikly náboženské rozdíly, jež je stavěly do pozice sou-
peřů – v letech 1627–1629 podpořila Anglie vojenským zásahem francouz-
ské hugenoty.84 Náboženské spory také silně ovlivňovaly kromě zahraniční 
politiky i domácí sféru, což s nadějí sledovali angličtí katolíci a s nesouhla-
sem parlament a většina obyvatel.

Podobná rozporuplnost je vidět i  v  divadelním podání anglicko-fran-
couzských vztahů, kde na jedné straně převažuje kontinuita s jakubovským 
satirickým dramatem, v němž kritice nepodléhají Francouzi, ale naopak An-
gličané a na straně druhé nemizí ani negativní vylíčení francouzských postav 
plných tradičních charakteristik dávaných jejich národnosti. Jak kladný, tak 
záporný obraz Francouze se prolíná v Davenportově hře King John and Ma-
tylda (1628) i  komedii Th e Ball od  Jamese Shirleyho, kde je taneční mistr 
Monsieur Le Frisk zpočátku zesměšněn kvůli svému extravagantnímu stylu 

82 Podrobnou analýzou a  rozdíly obou dramatických děl se zabývá: Hoenselaars, T.: c. d., 
s. 130–133.

83 Heywood, T.: Th e Captives; or, Th e Lost Recovered. Ed. by Alexander Corbin Judson. New 
Haven 1921, s. 62.

84 Srov. Havran, M. J.: c. d., s. 53.
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v oblékání, které je podle Angličanů „a sinne oth’state.“85 Jeho komičnost je 
navíc tradičně zvýšena jazykovým projevem, směsí anglických a  francouz-
ských slov: „Noting in the world mor profet your body den de motion all 
a more de France.“86 I přes to ale Le Frisk získává v průběhu děje jisté sympa-
tie a je uznávaným tanečním expertem. 

Karolinské drama nezapomnělo ani na  obvyklé jevištní zobrazení pro-
hnaného a  zrádného Francouze. Právě těmito vlastnostmi obdaroval fran-
couzského sekretáře Friona John Ford ve  své hře Th e Chronicle History of 
Perkin Warbeck. Frion, „a subtill villaine (…) French both in heart and ac-
tions“, ztělesňuje už od počátku nespolehlivého člověka a zrádce, který opustí 
svého krále.87 Věrolomnost, nedůvěryhodnost a záliba v milostných avantý-
rách, tj. domnělé typické francouzské povahové rysy, jsou vlastní i Kicksha-
wovi z dramatu Th e Bride (1638) od Th omase Nabbese. Jeho národnost je 
navíc podpořena jako již tradičně tzv. francouzskou angličtinou vytvářející 
komický efekt. Zajímavou tečku za všemi jeho činy avšak udělá jeho anglic-
ký přítel Goodlove ve svém závěrečném monologu, kdy upozorní publikum 
na  to, že všechny stereotypy spojované s Francouzi není možné vztáhnout 
obecně na celý národ a každý cizinec musí být tedy hodnocen sám za sebe.88 
Th omas Nabbes tak skrytě, v hávu veselé komedie, kritizuje časté generali-
zování Angličanů a jejich stereotypní vnímání příslušníků cizích národností.

Podíváme-li se na divadelní kus z pera Richarda Broma Th e New Academy, 
or the New Exchange, objevíme neobvykle pozitivní pohled na anglicko-fran-
couzské vztahy. Hlavní úlohu sehraje společné vzdělávání dětí anglického 
obchodníka Matchila a jeho francouzského přítele Lafoye. Zatímco Matchil 
posílá svého syna do Francie, Lafoyova dcera Gabriella je vychovávána v An-
glii společně s Matchilovou vlastní dcerou Joyce. Zlom přichází ve chvíli, kdy 
starý Matchil obdrží mylnou zprávu o smrti svého syna: „My childe is lost 
by treacherous neglect in that false Frenchman.“89 Francouz se v mžiku vrátí 
do pozice úhlavního nepřítele, je titulovaný jako prohnaný zrádce a ničema. 
Matchiloův průdký hněv a ztráta sebekontroly ale paradoxně přibližuje jeho 
chování typické francouzské nátuře. Po odhalení skutečného stavu věcí dojde 
na konci k usmíření; Lafoyova a Matchilova rodina se propojí skrze svatby 

85 Shirley, James: Th e Ball. London 1639, f. A4r.
86 Tamtéž, f. G4v. K francouzskému jazyku naanglickém jevišti podrobněji: Montgomery, M.: 

c. d., s. 21–48.
87 Ford, John: Th e Chronicle Historie of Perkin Warbeck. London 1634, f. C3v.
88 Nabbes, Th omas: Th e Bride. London 1638, f. I4v.
89 Brome, R.: Th e New Academy, or the New Exchange. London 1658. In: http://www.hrionline.

ac.uk/brome/viewOriginal.jsp?play=NA&type=ORIG&act=1[cit. 16. 4. 2012].
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svých dětí. Mladší generace tímto překročí všechny dřívější rozpory obou 
států a  podezřívavost svých rodičů nechává plně stranou. Ve  svém dalším 
díle se Brome vrátil k více tradičnímu využití francouzské postavy v diva-
dle. V dramatu Th e Damoiselle (1638) kriticky komentuje velkou zálibu An-
gličanů ve všem francouzském – od módy až po  jejich zvyky.90 Vzrůstající 
pofrancouzštění anglické společnosti si vzal na mušku i William Cavendish 
a jeho komedie Th e Variety (1640–1641), jež uzavírá výčet karolinských her 
obsahujících postavu Francouze před tím, než došlo začátkem čtyřicátých let 
k uzavření veřejných divadel v Anglii.

4 Závěr

Účelem této studie bylo zhodnocení obrazu katolíků ztvárněných po-
stavami Francouzů a Španělů v dramatických textech anglické provenience 
vzniklých v letech 1580−1640 a zároveň také vystihnutí míry jeho proměny 
od  alžbětinských her, přes jakubovské období až ke  karolinskému drama-
tu. Obraz španělského/ katolického nepřítele vybudovaný dobovým tiskem 
zastával ve společnosti post úhlavního nepřítele a tento motiv se stal velmi 
frekventovaným a bohatě využívaným tématem alžbětinských a raně stuar-
tovských her. Využití francouzských postav v alžbětinském dramatu zcela jis-
tě neodpovídá podobné xenofobii, jako tomu bylo u Španělů. Pokud Španěl 
zastával pro Anglii roli aktuálního nepřítele, Francouz byl brán spíše jako 
tradiční soupeř a protivník, jenž mohl, ale nemusel, posloužit stejnému účelu 
jako měl v dramatu výskyt španělské postavy.

Zkoumáním nejrůznějších rolí a úloh, které postavy Španělů, Francouzů 
či obecně katolíků na jevišti sehrály, je očividné, že lze vysledovat jednu zá-
kladní tendenci společnou všem výše analyzovaným subjektům. Zpočátku 
byli cizinci prezentováni v nepříznivém světle a stávali se terčem kritiky a po-
směchu, což bylo způsobené zejména propukající xenofobií a patriotismem 
anglických obyvatel v reakci na nejrůznější politické, náboženské a případně 
ekonomické problémy. Dramatici vedle sebe často postavili Angličany a ci-
zince zatížené mnoha stereotypními předsudky, což jim umožnilo provést 
prosté srovnání, z něhož vždy vyšel Angličan na rozdíl od negativně zobra-
zeného katolíka vylíčen v kladných rysech. Velice záhy začalo být stejného 
prostředku užíváno k vyvrácení tradičních stereotypních charakteristik, jež 
se často pak obrátily proti Angličanům samotným. Skrze cizince jim tak bylo 
nastaveno imaginativní zrcadlo, v němž se kriticky zobrazily jejich negativní 

90 O reprezentaci francouzské módy a stylu odívání více Lublin, I. R.: c. d., s. 106–111.
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vlastnosti, předsudky a chování. Satirickou kritikou dřívějších mýtů a před-
sudků tak drama zničilo prostředky, které dříve pomáhaly Angličanům defi -
novat jejich vlastní identitu ve srovnání s „těmi druhými“. 

Pro divadelní hry vzniklé v  karolinské éře je pak nejcharakterističtější 
zejména různorodost. Odráží se v nich bipolarita v podobě kladného i zá-
porného obrazu doprovázeného přirozeně stejně laděnými stereotypy, tj. 
pozitivního nebo negativního rázu. Vystoupení Španěle/ Francouze na diva-
delní scénu mělo často za úkol vnést do hry komický prvek. Efekt komična 
dramatici obvykle podpořili pomocí jazykové schopnosti (nebo většinou ne-
schopnosti) těchto aktérů. Špatná jazyková výslovnost měla za cíl zesměšnit 
cizince samotného, ovšem najdeme i případy, kdy se tento prostředek pod 
taktovkou raně novověkých dramatiků výrazně obrátil proti Angličanům 
a posloužil k zesměšnění jich samotných. Zajímavým postřehem je fakt, že 
tyto jazykové nuance se dotýkaly v mnohem větším měřítku Francouzů.

Závěrem je nutné dodat, že takto používané typické atributy cizince 
(zevnějšek, vlastnosti, náboženská příslušnost, lámaná angličtina aj.) se po-
stupně z národních stereotypů hojným používáním přeměnily ve stereotypy 
literární. Dramatici totiž občas navazovali na své předchůdce a půjčovali si 
částečně náměty jejich her či dokonce modelovali své postavy na základě pu-
bliku již známých národních stereotypů.

Résumé 

Katolíci, papeženci a protestantská Anglie – 
role Španělů a Francouzů v alžbětinském 

a raně stuartovském dramatu

Tato studie se zabývá obrazem katolíků, papeženců v  raně novověkém 
anglickém dramatu v letech 1580–1640. Hlavní důraz je kladen na Španěly 
a Francouze na alžbětinském a  raně stuartovském jevišti. I když vytváření 
španělských a  francouzských postav mohlo být motivováno nejrůznějšími 
důvody, v pozadí stály většinou náboženské příčiny, jelikož pokud byl anglic-
ký protestantismus ohrožen, v nebezpečí se cítila celá společnost. Tento člá-
nek zkoumá nejrozmanitější role a funkce, jež mohli mít Francouzi a Španělé 
v divadelních hrách. Alžbětinské drama je představilo v negativním světle, 
což šlo ruku v ruce s proticizineckou xenofobií a národním patriotismem, 
a stávali se terčem posměchu. Později byly stejné stereotypní charakteristiky 
použity k  ukázání nedostatků a  nedokonalostí v  anglickém chování, takže 
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cizinci mohli být vnímáni jako zrcadlo pro Angličany. V raně stuartovských 
hrách pak bylo možné nalézt i kladný přístup jak k Francouzům, tak ke Špa-
nělům.

Summary

Catholics, Papists and Protestant England – 
Roles of Spanish and French in Elizabethan 

and Early Stuart Drama

Th is study deals with the image of Catholics, papists in early modern 
English drama between 1580 and 1640. Th e main emphasis is put on 
Spanish and French on the Elizabethan and early Stuart stage. Although the 
construction of French and Spanish characters could be motivated by various 
reasons, in the background there were usually the religious causes because 
when the English Protestantism was put at risk, the whole community felt 
unsafe. Th is article examines all the roles and functions that French and 
Spanish could have on the stage. In Elizabethan drama they were introduced 
as the bad ones, which went hand in hand with the anti-alien xenophobia 
and the national patriotism, and became a  laughing stock. Later, the same 
stereotypical characteristics were used to show the shortcomings and 
imperfections of the English behaviour so that the aliens might be regarded 
as a mirror to the Englishmen. In the early Stuart plays the positive attitude 
toward French and Spanish can be found as well. 

Key words: 
early modern English drama, Elizabethan drama, early Stuart drama, Jaco-
bean drama, Caroline drama, theatre, foreigner, French, Spanish, papist, 
anti catholicism
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Mezi mlýnskými kameny – 
městská rada jako prostředník 
mezi olomouckou obcí 
a švédskou armádou (1642–1650)1

Jiří Hofman

1 Úvod

Kritická situace často obnažuje fungování městského organizmu lépe než 
desítky naučení popisujících ideální stav. Podobný pohled na  chod města 
během neobvyklých událostí nám umožňuje kronika olomouckého měst-
ského písaře a notáře Friedricha Fladeho.2 V kombinaci s další zachovalou 
kronikou Pavla Zaczkowicze, kvardiána minoritského kláštera,3 a některými 
dalšími archivními prameny4 nám umožňuje nahlédnout do města během 
několikaleté švédské okupace na konci třicetileté války. 

Všeobecně by bylo možné předpokládat, že v  přítomnosti nepřátelské 
armády se město jako komunita semkla a společně se snažila přetrpět útlak 
a odírání švédského velitele, který jako nějaký despota vládl Olomouci. Ale-
spoň takový obrázek vytane laikovi na mysli nejčastěji. A skutečně i ofi ciální 
relace o švédské okupaci nejen Olomouce ale i dalších měst obsazených švéd-
skou armádou takový obraz doby podávají. Bylo tomu ale skutečně tak? Prá-
vě Flade coby městský písař nám zanechal svědectví o tom, jaký byl za oněch 
let chod městské rady, jak probíhala jednání se švédským velitelem, jaké byly 
nálady v obci apod.

1 Studie vznikla díly grantu FF_2012_065 Tolerance – proměny teorie a praxe.
2 Dudík, Béda (ed.): Tagebuch des feindlichen Einfalls der Schweden in das Markgrafenthum 

Mähren während ihres Aufenthalts in der Stadt Olmütz, 1642–1650, Geführt von dem Ölmützer 
Stadtschreiber und Notar Friedrich Flade (dále jen Tagebuch des feindlichen Einfalls). Archiv 
für österreichische Geschichte, 65, 1884, s. 309–485.

3 Dudík, Béda (ed.): Chronik des Minoriten-Guardians des St. Jacobs-Kloster in Olmütz P. Paulinus 
Zaczkovic über die Schwedenherrschaft  in Olmütz von 1642 bis 1650 (dále jen Chronik des 
Minoriten-Guardians). Archiv für österreichische Geschichte, 62, 1881, s. 451–624.

4 Parma, Tomáš (ed.): Neznámý jezuitský pramen o  švédské okupaci Olomouce. Zprávy 
Vlastivědného muzea v Olomouci – společenské vědy, 301, 2011 (v tisku). Originál: Biblioteca 
Nazionale centrale di Roma, Ms. Ges. 1253-4, f. 26rv-31rv; Státní okresní archiv Olomouc, 
archiv města Olomouce M 1-1 (dále jen SOkA Olomouc, AM Olomouce M 1-1).
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Podchytit toto téma komparativně je pohříchu velkým problémem vzhle-
dem k dosavadnímu zpracování problematiky bližšího pohledu na vztah ar-
mády a městského světa během první poloviny 17. století. V drtivé většině 
je dosavadní historiografi e založena na tendenčním líčení událostí městské 
provenience vypracované často za  účelem snížení berní či podobně. Není 
proto divu, že městská společnost během třicetileté války je líčena poněkud 
ploše a v monotónních černých barvách. Přitom při bližším studiu pramenů 
se realita města válečných let objevuje v neskutečně pestrých a komplikova-
ných barvách, které nejsou vždy jen temné. Avšak v návaznosti na zahraniční 
bádání již dnes můžeme nalézt i v tuzemsku práce nahlížející události třice-
tileté války z nových úhlů. V tomto směru přichází v poslední době v úvahu 
zejména dvě publikace. 

První je Město ve válce, válka ve městě od Jana Kiliána.5 Jedná se svým 
způsobem o  ojedinělou práci věnující se historii jednoho města v  letech 
1618–48 ze široké perspektivy. Přináší velmi zajímavé a nevšední poznatky 
o městském organizmu, o jeho ekonomice i obyvatelstvu. Bohužel ve svých 
celkových závěrech často sklouzává k výše zmíněnému tendenčnímu popisu 
reality. Mnohem zajímavější líčení přináší ve chvíli, kdy se pustí na mikro-
historickou úroveň. Například při popisu procesu s údajným „kolaborantem“ 
se Švédy v roce 1639. Z něho vyplývá, že vzájemný vztah švédské okupační 
moci a města byl velmi ambivalentní a zřejmě ne vždy zcela negativní.

Druhou publikací, která ideově na předchozí práci navazuje, je první čís-
lo časopisu Historie – Otázky – Problémy z roku 2011, které shrnuje příspěv-
ky z  teplické konference Turek, Švéd a Prajz – vojenský živel versus město 
a  venkov českého raného novověku, kterou Jan Kilián mimo jiných také 
spolupořádal.6 Ta se přímo věnovala soužití armády a civilního obyvatelstva 
a přinesla mnoho nových poznatků. Článek Tomáše Sternecka dokládá, že 
ačkoliv měšťané považovali armády všech válčících stran za potenciální zlo, 
bylo pro ně výhodné vstupovat s důstojníky v různá jednání a dokonce za ně 
provdávat i dobře situované měšťanské dcery.7 Mnohem šířeji je koncipována 
studie Marka Ďurčanského věnující se městské správě.8 I on však konstatuje, 
5 Kilián, Jan: Město ve válce, válka ve městě: Mělník 1618–1648. České Budějovice 2008.
6 Turek, Švéd a Prajz – vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku. Historie – 

Otázky – Problémy, 3, 2011, č. 1.
7 Sterneck, Tomáš: Vetřelci, nebo partneři? Důstojníci v  očích městské elity na  příkladu 

Dona Baltazara de Marradas y Vique a Sevatia Hurdome de la Fossa v Českých Budějovicích 
za  třicetileté války. In: Turek, Švéd a Prajz – vojenský živel versus město a venkov českého 
raného novověku. Historie – Otázky – Problémy, 3, 2011, č. 1, s. 57–66.

8 Ďurčanský, Marek: Vojsko – klíčový problém městské správy v Čechách za třicetileté války? 
In: Turek, Švéd a Prajz – vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku. 
Historie – Otázky – Problémy, 3, 2011, č. 1, s. 67–76.
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že přes všechny těžkosti se městské rady snažily udržet chod radnice v obvyk-
lých mezích. Také Jan Černý uvádí příklady spolupráce obyvatelstva s armá-
dami obou stran a to zejména na drancování a olupování.9 Příspěvek autora 
k událostem švédského vpádu v letech 1639/40 na případech okupovaných 
měst dokazuje, že přítomnost Švédů v Čechách sebou přinášela velmi pro-
pracované a mnohdy standardizované způsoby jednání mezi zástupci oku-
pační správy a místními autoritami. Často bylo ze strany Švédů používáno 
výhružek ohněm a mečem, které však nebyly nikdy naplněny. Také se uka-
zuje, že při posuzování válečných škod je třeba rozlišovat, zda daná armáda 
v konkrétní chvíli to které území považovala za svou strategickou základnu, 
nebo zda se jednalo o „území nikoho“ mezi dvěma znepřátelenými vojsky.10 

Jak vidno, nové práce postupně vyplňují mezery v dosavadní historiogra-
fi i třicetileté války a pomalu dokládají, že způsoby, jakými se města snažila 
překonat úskalí válečných let, byly velmi rozmanité. Často navazují zejména 
na německou historiografi i. Bohužel, často z důvodu nedostatku pramenů, 
se téměř žádná práce blížeji nevěnuje situaci ve městě okupovaném „nepřá-
telskou“ armádou. V  tomto případě je právě unikátní pramenná základna 
k událostem švédské okupace Olomouce. 

2 Dobytí města 

Na počátku června roku 1642 vtrhla od severu ze Slezska švédská armáda 
pod velením Torstensona na  Moravu. Na  svátek Letnic dorazila až k  Olo-
mouci a počalo se tak několikadenní obléhání. Město nebylo obsazeno silnou 
císařskou vojenskou posádkou a velitel Miniati byl také jen zásobovacím dů-
stojníkem. Jedinými dalšími obránci byla milice složená z měšťanů a dokon-
ce i církevních osob. Situace Olomouce se zdála být neudržitelná a proto se 
již 12. června začalo hovořit o podmínkách kapitulace. K vydání města došlo 
14. června na základě smlouvy o deseti bodech, která stanovovala, za jakých 
podmínek císařské jednotky vyklidí Olomouc, a  určovala pravidla dalšího 
soužití mezi obsazeným městem a švédskou armádou. Výslovně bylo stano-
veno, že nebudou kladeny překážky katolické víře a veškeré církevní statky 
zůstanou nedotčeny. Že zůstanou zachována privilegia města, volba magis-

9 Černý, Jan: Vojáci v Rakovníku za třicetileté války. In: Turek, Švéd a Prajz – vojenský živel 
versus město a venkov českého raného novověku. Historie – Otázky – Problémy, 3, 2011, č. 1, 
s. 103–112.

10 Hofman, Jiří: „Dali se potřebovat nepříteli a přitom ve městě nadále zůstávali.“ Život ve Švédy 
okupovaném městě za třicetileté války. In: Turek, Švéd a Prajz – vojenský živel versus město 
a venkov českého raného novověku. Historie – Otázky –Problémy, 3, 2011, č. 1, s. 121–130.
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trátu, obecní majetek a nikdo nebude nucen přijmout jiné právní závazky. 
A nakonec že ani na osoby urozené, ani měšťanské nebude použito násilí ze 
strany vojáků.11 O den později Miniati se svými vojáky vyklidil město. 

Tím město přešlo do  švédských rukou a bylo nuceno čelit jejich poža-
davkům. Od  roku 1642 až do  roku 1650, kdy Švédové Olomouc vyklidili 
na  základě podmínek Vestfálského míru, se jednalo především o  fi nanční 
a  potravinové dávky či ubytování vojáků. V  prvních letech byla také ne-
smírně tíživá povinnost pracovat na opravě hradeb, jelikož Švédové si byli 
vědomi toho, že zastaralé středověké městské opevnění nedává osamocené 
posádce na „nepřátelském“ území mnoho šancí. Nárazově, když se přiblížila 
císařská armáda – zejména v roce 1644, se musela celá obec podvolit režimu 
obleženého města. Tato situace byla pro Olomouc nejhorší, jelikož byla nejen 
ostřelována zvenčí, ale docházelo k dodatečným rekvizicím potravin, snášení 
střešní krytiny na domech jako ochrany proti požárům a obyvatelstvo mu-
selo držet protipožární hlídky a pod palbou opravovat poničené opevnění.

V případě Olomouce je nutno si uvědomit ještě jednu okolnost, která si-
tuaci odlišovala od jiných obsazených měst během druhé poloviny třicetileté 
války. A pro posouzení chování městské rady je to okolnost velmi důležitá. 
Vzhledem k náhlosti švédského vpádu a také díky kapitulačním podmínkám 
zůstal ve  městě také vysoký počet duchovních osob (úředníků biskupství, 
jezuitů a dalších řeholníků) a také císařský rychtář – zástupce panovníka do-
hlížející mimo jiné na fungování městské rady. V jiných případech, např. při 
předchozím Banérově vpádu roku 1639 do Čech, duchovní a císařští úředníci 
zpravidla uprchli, aby se vyhnuli možnému zajetí a požadování výkupného. 
V  takové situaci město sice zůstalo odkázáno samo na  sebe, ale současně 
neexistovala vyšší moc, která by jednání obce během okupace kontrolovala. 
V Olomouci se tak ale nestalo, a proto bylo počínání obce alespoň v počáteč-
ních měsících stále pod dohledem zejména císařského rychtáře. Ale i církev-
ní osoby jistě bedlivě sledovaly situaci ve městě.12 Purkmistr a konšelé tedy 
museli mnohem obezřetněji volit slova i činy, aby se nedostali do podezření 
ze zrady císařových zájmů. Během let okupace však většina církevních hod-
nostářů postupně buď odešla, nebo byla vyhnána, a také císařský rychtář ze-
mřel. Tím se velmi zmenšila míra dohledu na fungování městské rady a obce 
a té se tak nutně zvětšil prostor pro jednání.13 
11 Dudík, B.: Tagebuch des feindlichen Einfalls, s. 316. Tamtéž i popis událostí.
12 Například právě Zaczkowicz na několika místech kriticky komentuje jednání městské rady. 

Konkrétně například v případě zabrání kostela sv. Mořice pro švédské bohoslužby, kdy se prý 
rada vůbec nebránila. Nebo v případě řešení dědictví, kdy zase odsuzuje svévolné rozkrádání 
pozůstalosti radními.

13 Srov. Kilián, J.: c. d., s. 168.
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3 Kdo komunikuje s kým

V zásadě veškerá komunikace mezi městem a Švédy byla prováděna mezi 
velitelem a městskou radou. Jen v nemnoha případech tomu bylo jinak. Po-
kud bylo třeba nutného rychlého jednání či ve výjimečných situacích, kdy 
rada nebyla k dispozici. Například v roce 1644, kdy velitel z obavy před vnitř-
ní diverzí internoval přední radní v šatlavě.14 V takovém případě se prováděla 
jednání skrze císařského rychtáře nebo jen některé členy rady. Ze švédské 
strany komunikoval vždy velitel posádky, případně skrze svého sekretáře 
nebo zastupujícího důstojníka.

Olomouc měla zřejmě postupně tři velitele, jejichž přesná doba působení 
však není jistá. Jako prvního Zaczkowicz uvádí jistého Wancka, který však 
byl záhy nahrazen. Důvodem odvolání prý bylo nařčení, „že mu pomáhá 
ďábel a že čaruje.“15 Naopak Flade jako prvního velitele jmenuje plukovníka 
Königama,16 jinde uváděného jako Konigsheim Scotus.17 Velitelem byl spíše 
právě on. Plukovník Wancke se svým plukem sice v Olomouci skutečně byl, 
ovšem nikoliv jako velitel města. Někdy ale vystupuje jako Paikulův zástupce. 
Naopak jméno Königam již nikde více v historii Olomouce nefi guruje.

Nejdůležitějším pro dějiny Olomouce i  naše líčení byl v  pořadí druhý 
velitel, Jörg Paikul. Jak vypráví Zaczkowicz: „Byl to Švéd, který se nestyděl 
o sobě říkat, že je synem mlynáře. Díky službě v armádě se z něj stal význam-
ný muž a navíc zastával slavný post komandanta ve městech jako Augsburg 
a jinde. Byl robustní postavy, měl velkou hlavu a velmi pěkný obličej. Bylo 
mu padesát let, nepěstoval si bradku a nebyl ženatý.“18 Jiné zdroje uvádí, že 
byl fi nské národnosti.19Na svůj nový post nastoupil na den sv. Jana Křtitele 
164220 a s přestávkami zde zůstal nejméně do roku 1645.

Posledním v pořadí byl další z plukovníků olomoucké posádky, Valentin 
Winter, „Prus z města Gdaňska, syn ševce. Byl to muž činorodý a duchapří-
tomný.“21 Pravděpodobně velel Olomouci v létě 1645, kdy byl Paikul odvelen 
k hlavní armádě dobývající Brno.22 Ovšem Flade jej dokonce na dvou mís-
14 Dudík, B.: Tagebuch des feindlichen Einfalls, s. 460.
15 Dudík, B.: Chronik des Minoriten-Guardians, s. 493.
16 Dudík, B.: Tagebuch des feindlichen Einfalls, s. 318.
17 Parma, T.: c. d., s. 3 [fol. 28r].
18 Dudík, B.: Chronik des Minoriten-Guardians, s. 493.
19 Parma, T.: c. d., s. 3 [fol. 28r].
20 Dudík, B.: Tagebuch des feindlichen Einfalls, s. 318.
21 Dudík, B.: Chronik des Minoriten-Guardians, s. 494.
22 Tamtéž.

Mezi mlýnskými kameny – městská rada jako prostředník 
mezi olomouckou obcí a švédskou armádou (1642–1650)



68

tech uvádí jako „Commendant“ i po roce 1645.23 A Zaczkowicz jako velitele 
při předávání Olomouce zpět císařským v roce 1650.24 Po válce byl jmenován 
plukovníkem a vrchním velitelem gdaňské hotovosti.25

Z  této trojice to byl zejména Jörg Paikul, se kterým město vyjednávalo 
jako se zástupcem švédské koruny. Samozřejmě zde pro Olomoučany existo-
vala i možnost odvolat se k jeho nadřízenému, k polnímu maršálovi Torsten-
sonovi. Ovšem vzhledem k charakteru třicetileté války a vzhledem k tomu, že 
Olomouc byla po většinu času odříznutou pevností relativně hluboko v ne-
přátelském (rozuměj císařském) území, bylo navázání kontaktu s ním velmi 
složité. Ovšem jakmile byl poblíž (jako v létě roku 1643 a 1645), purkmistr 
a rada velmi rychle iniciovali jednání, které mělo vést k ulevení zátěže, kterou 
na ně Paikul kladl.26 Po naprostou většinu okupace tak nezbývalo než jednat 
jen s velitelem.

Za stranu Olomouce vstupovali do jednání purkmistr a rada města, po-
případě zástupci jednotlivých řeholí a církevních institucí, kteří ve městě zů-
stali, ale ty nechejme stranou. Jednak platby církevních řádů a institucí byly 
vymáhány zcela nezávisle na městě a zadruhé městská obec při jednáních se 
Švédy s duchovními v podstatě vůbec nespolupracovala. 

Rada tedy představovala jediného zástupce městské obce a v tomto směru 
Švédové nikdy nezpochybnili její funkci a autoritu. Za celou dobu okupace 
nemáme zmínek, že by se švédský velitel nějak pokoušel zavádět vojenskou 
správu, nahradit radu nějakým jiným orgánem nebo zasahovat do jejího per-
sonálního složení. V tomto směru byla rada nedotknutelná. Zcela to odpo-
vídá situaci i v jiných městech, která Švédové během války obsadili. Pokud 
pomineme švédské požadavky, pak si rada i během okupace udržela vládu 
nad městem. Měšťany velitel trestal vězením a dalšími tresty v podstatě jen 
v případě neodvádění vojenských kontribucí či spolupráce s nepřítelem apod.

Jelikož z logických důvodů neprobíhala pravidelná obnova rady ze strany 
císařských úředníků, zdá se, že v ní zasedali neustále stejní lidé po celou dobu 
okupace až do konce války. Tedy pokud některý z nich nezemřel. Téměř osm 
let tak se švédským velitelem vyjednávali stále stejní lidé.

23 Dudík, B.: Tagebuch des feindlichen Einfalls, s. 483.
24 Dudík, B.: Chronik des Minoriten-Guardians, s. 591.
25 Brzezinski, Robert: Polish armies 1569–1696. Oxford 1988, s. 34.
26 Dudík, B.: Tagebuch des feindlichen Einfalls, s. 398; SOkA Olomouc, AM Olomouce M 1-1, 

inv. č. 64, Zlomky registratur (dopisy Torstensonovi); SOkA Olomouc, AM Olomouce M 1-1, 
inv. č. 541, sign. 204, Copiarium, fol. 266r.
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4 Způsoby komunikace

Komunikace mezi velitelem a městskou radou probíhala většinou písem-
nou formou. V případě potřeby rychle informovat radu posílal velitele svého 
sekretáře nebo jiného důstojníka jako posla. Rada mu také odpovídala pí-
semně, anebo v případě různých suplik, posílala své zástupce přímo k veliteli, 
kde mu bylo nakonec stejně vše předloženo v písemné podobě. 

Jaké byly postoje a argumentační základna obou stran? V obou případech 
odpovídaly obecně platným zvyklostem, které nalezneme po celou dobu tři-
cetileté války. Švédský velitel vymáhal své požadavky (zejména různé dávky 
a  platby) pod hrozbou přímého použití násilí. Tj. že pokud nedostane, co 
chce, město vypálí a  vydrancuje. Tyto hrozby nebyly směřovány jen proti 
obci jako celku, ale zejména proti samotným členům rady, což je logické, 
neboť právě oni zastupovali obec. V konkrétních případech se jednalo nej-
častěji o kombinaci vězení a fyzických trestů. V záležitosti zaplacení ošacení 
pro vojáky bylo vyhrožováno, že „Er nicht allein den Rath sondern auch die 
Burgen mit Th urn und gefängnus tractiren wolte, als ein rechter Feündt.“27 
Jindy v případě nesplnění požadavků, že „Er nicht allein den Burgermeister 
auf den Essel setzen, sondern auch die Rathsherrn in Einem Th urn, da sie 
die Sonne licht nicht bescheinen könte, Einsperren lassen.“28 A takto by bylo 
možno pokračovat.

Paikul byl zřejmě velmi prudké povahy a na základě jeho nadávek a nejen 
slovních útoků vůči radě a měšťanům by se dala zpracovat poměrně zajímavá 
studie. Deputace městské rady dokonce později chodila za velitelem, jen po-
kud byl v dobrém rozmaru, ale pokud ho posedla jeho „große Furia“, raději 
jednání odložili nebo oslovili velitelova sekretáře.

Ať již však bylo ze strany Švédů vyhrožováno čímkoliv, v  podstatě nic 
z toho se nenaplnilo. Nemáme jediný záznam, že by došlo k většímu dran-
cování měšťanských obydlí iniciovanému velitelem. Natož aby dal velitel 
Olomouc vypálit. Ovšem ani jeho hrozby vězením či mučením vůči radním 
nebyly z větší části naplněny. Méně významní měšťané, kteří v radě nesedě-
li, byli čas od  času postiženi vězením. Zejména pro neplacení kontribuce. 
Jedinou příležitostí, kdy došlo k uvěznění purkmistra a rady, byl neúspěšný 
pokus císařských vojáků proniknout do města. Stalo se tak roku 1644, kdy se 
během císařského obléhání Olomouce podařilo za pomoci jednoho kněze, 
který ve městě zůstával, vniknout několika stům císařských vojáků za hradby. 
Jejich útok nakonec ztroskotal, ale velitel v návalu vzteku a také aby zabránil 

27 Dudík, B.: Tagebuch des feindlichen Einfalls, s. 349.
28 Tamtéž, s. 422.
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případným dalším nepředloženostem, uvěznil na několik dní celou radu. Až 
v  druhé polovině roku 1645 byli někteří radní uvězněni na  radnici, neboť 
nesplnili své kontribuční kvóty. 

Své hrozby nakonec ani splnit nemohl, jelikož jeho úkolem bylo udržet 
olomouckou pevnost a posádku co nejdéle ve švédských rukou. A ve vydran-
covaném a vypáleném městě bez obyvatel by se mu to sotva povedlo.

Reálný postoj Paikula k měšťanům a jeho názory na ně je těžké podchytit, 
jelikož můžeme vycházet jen z náznaků v pramenech právě měšťanské prove-
nience. Zdá se, že alespoň v prvních letech byl přesvědčen, že výmluvy města 
jsou jen falešné nebo nejméně přehnané. Že si pouze vymýšlejí a přitom mají 
všeho dostatek. „Er trauete noch wohl 3 000 Metzen bey der Burgerschaft , 
und denen Raths Verwandten zu fi nden,“29 namítal proti další litanii rady 
na chudobu města. Jindy se zase dokázal rozčílit nad tím, jak si měšťané ne-
váží jeho laskavosti a dobroty. „Er hätte dem Rath die Rossmühle, Item die 
maltzmühle, darzu sie nicht Ein stöckl holtz gegeben, Erbauet, welchen Bau 
der Rath mit 4 oder 6 000 rthlr. nicht verrichten können, wäre biesshero mit 
ihme alss Ein Vatter umbgegangen, welches wann Er Ein Kayserlicher Obris-
ter gewessen, nicht besser thuen können. Er wüsste wohl, wie zu Leipnikh, 
Weysskirchen, und anderer orthen die Kayserlichen Offi  cirer durch milita-
rische Executiones verfahren thätten, so Er nicht gethan.“30 

Velitel však dokázal nastavit i vlídnější tvář a projevit shovívavost či sou-
cit. Například dokázal slevit nebo dokonce obci půjčit peníze ze svého. Je 
ovšem otázkou, nakolik je to projev jeho smířlivosti a nakolik taktika vyjed-
návání, jak o tom bude pojednáno později. Ve světle obdobných zpráv se tedy 
jeví, jako by se velitel (zde konkrétně Paikul) stylizoval do role zneuznaného 
otce trýzněného svými vychytralými a neposlušnými dětmi. 

Postoj města byl také typický. Obec se již od počátku prezentovala jako 
zchudlá, zruinovaná a bez prostředků, která nemá kde brát peníze ani natu-
rálie, které po ní Švédové neustále chtějí. Argumentace, že už není kde brát, 
se vine jako červená niť po celou dobu okupace. Nakolik bylo toto tvrzení 
pravdivé a nakolik pouze výmluva, jak mínil Paikul, je dnes těžké určit. Zcela 
nepochybně patřily nářky na chudobu a zlé časy ke klasickému repertoáru 
měšťanské komunikace nejen s armádou.31 A například v zachovalých soupi-

29 Tamtéž, s. 396.
30 Tamtéž, s. 389.
31 Thiebault, John: Die Erfassung und Einordnung lokaler Kriegserfahrungen. In: Krusenstjern, 

Benigna von (ed.): Zwischen Alltag und Katastrophe – der Dreißigjährige Krieg aus der Nähe. 
Göttingen 1999, s. 323.
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sech pozůstalostí se i v době okupace objevují bohaté inventáře.32 Na druhou 
stranu nelze popírat devastující účinky vojenské přítomnosti ve městě. K je-
jich bližšímu určení zde však není prostor ani čas a vydaly by na samostatnou 
studii. Již sama dlouhodobá přítomnost několik set švédských vojáků musela 
být ekonomicky zdrcující.33 Lze však předpokládat, že argument „není kde 
brát“ měl jinou váhu po pěti dnech okupace, jinou po pěti měsících a zcela 
odlišnou po pěti letech. 

Kromě výše zmíněných lamentací se velmi často argumentovalo také 
podmínkami smlouvy o  kapitulaci města, tzv. akordu. Je zjevné, že velitel 
i  město měli v  mnoha směrech odlišný výklad jednotlivých článků. V  ně-
kterých případech byla pravda spíše na straně města. Například když velitel 
žádal postoupení farního kostela sv. Mořice pro nekatolické bohoslužby pro 
své vojáky, odpověděla mu rada zamítavě s tím, že by se jednalo o porušení 
akordu.34 Jednalo se konkrétně o článek 5), kde se píše „sollen (…) Kirchen 
und Clöster (…) aller molestien frey und bey Jetziger disposition assecu-
rieret und ungehindert Verbleiben.“35 Naopak jindy je v  podstatě nemož-
né dohledat, na který článek akordu se rada odvolává nebo je jejich výklad 
diskutabilní. To když se hájí před odváděním vína s tím, že velitel „in dem 
accordo, also auch mündtlich Gnädiglich versprochen, dass ein Jeder bey 
seinem handl, gewörb, haab und gut ruhig verbleiben (…) solle.“36 Ovšem 
podmínky kapitulace takový článek vůbec neobsahují. Nejblíže je tomu snad 
článek 9), kde se měšťanům zajišťuje slušné a nenásilné zacházení.37 Existuje 
však ještě jeden dokument, uložený v olomouckém archivu. Podle nadpisu 
se jedná o návrhy rady veliteli na podmínky soužití obce a švédské posádky. 
Jedná se však pouze o koncept. Nikde není potvrzeno, že by tyto podmínky 
byly skutečně sjednány. Argumentace rady by tomu ale nasvědčovala, jelikož 
tam se opravdu pod článkem 3) dočteme, že obchod a řemesla měšťanů mají 
zůstat nedotčeny.38 Ovšem bránit se naturálním dávkám pro vojáky odkazem 
na tento článek lze považovat ze strany města za přinejmenším „vychytralé“. 
32 SOkA Olomouc, AM Olomouce M 1-1, inv. č. 2021–2022, sign. 124–125, Inventáře pozůsta-

losti; Miller, Jaroslav: Zchudlé město bohatých měšťanů. In: Elbl, Martin–Jakubec, Ondřej: 
Olomoucké baroko – proměny ambicí jednoho města. Olomouc 2010, s. 71–77.

33 Srov. Creveld, Martin van: Supplying War – Logisticfrom Wallenstein to Patton. Cambridge 
1977, s. 9.

34 Dudík, B.: Tagebuch des feindlichen Einfalls, s. 361 („Copia des überreichten Berichts und 
Bittlichen memorabilis umb schutz bey Unserer gerechten Sach der Kirchen halber“). 

35 Tamtéž, s. 316.
36 Tamtéž, s. 325.
37 Tamtéž, s. 317.
38 SOkA Olomouc, AM Olomouce M 1-1, inv. č. 64, Zlomky registratur.
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Denní dávky chleba, masa a piva nebo vína patřily k naprosto běžným a za-
vedeným platbám na armádu císařskou i švédskou. A snažit se tomu vyhnout 
poukazem na to, že by to narušilo obchod, nemohlo mít šanci na úspěch. Je 
to však zajímavý příklad toho, jak rada argumentovala. Budiž však řečeno, 
že ačkoliv se po celou dobu okupace podmínky akordu (jednoho i druhého) 
v podstatě dodržovaly, ve výsledku se na ně švédský velitel v případě nutnosti 
vůbec neohlížel. Jak Paikul sám prohlásil: „Er einmahl Meister in der Stadt, 
könte schaff en was Er wolte.“39 Nakolik to však reálně platilo, ještě uvidíme. 
Celé město se tady stylizovalo do role ponížených a trpících služebníků, kteří 
by sice rádi splnili vše, ale nemohou. 

Na  jedné straně pomyslného vyjednávacího stolu tak seděl velitel, kte-
rý věděl, že Olomouc ještě zdaleka není tak zchudlá, jak se tváří. Nesměl se 
však vůči ní chovat příliš agresivně, aby chod města udržel alespoň na takové 
úrovni, aby svým vojákům zajistil nutný proviant a peníze. 

Proti němu seděla rada, která se usilovně snažila minimalizovat škody 
způsobené švédskou přítomností. Radní sice věděli, že Paikulovy hrozby jsou 
do určité míry víceméně plané a že město nevypálí ani nevydrancuje. Sou-
časně ale nevěděli, kde ona určitá míra je a kam až můžou zajít, aby velitel 
přeci jen nějak razantně nezasáhl. Svým způsobem se tady obě strany držely 
v šachu a byly nuceny lavírovat na tenké hranici kompromisu. Podívejme se 
nyní na některé příklady takového vyjednávání.

Již od počátku, kdy byly navázány první kontakty se švédskou stranou, 
vstoupila městská rada do jednání se Švédy a zůstala v něm aktivní či pasivní 
po celou dobu okupace. Jako první započalo vyjednávání rady o výši „výpal-
ného“ čili „ranzionu“. Rada jednala nejprve se švédskými komisaři, posléze se 
samotným Torstensonem a nakonec s olomouckým velitelem. Také zde jed-
nání probíhala podle zavedených pravidel. Švédové nejprve stanovili výpalné 
na 150 000 říšských tolarů. Nicméně po celodenním a celonočním jednání 
a úplatku pro komisaře ve výši 4 000 tolarů bylo sníženo na 30 000 tolarů.40 
I tak se rada ještě úspěšně pokusila o odklad doplacení posledních 4 000 tola-
rů o měsíc.41 Je charakteristické a velmi to vypovídá o strategii jednání měst-
ské rady i obce, že ani po měsíci částka doplacena nebyla.42 A diskutovalo se 
o ní ještě na podzim téhož roku!43

39 Dudík, B.: Tagebuch des feindlichen Einfalls, s. 360.
40 Tamtéž, s. 318.
41 SOkA Olomouc, AM Olomouce M 1-1, inv. č. 64, Zlomky registratur; SOkA Olomouc, AM 

Olomouce M 1-1, inv. č. 541, sign. 204, Copiarium, fol. 266r–267v.
42 Dudík, B.: Tagebuch des feindlichen Einfalls, s. 318.
43 Tamtéž, s. 347.
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Další modelová situace nastala s  blížící se zimou a  je ještě charakte-
rističtější vzhledem k  celkové době jednání a  reálným výsledkům. Dne 
23. října 1642 přišel od velitele návrh (!) rozpočtu na pořízení ošacení pro 
1 400 mužů posádky za celkem 6 766 tolarů.44 Rada tento návrh přednesla 
obci, která však další platby zamítla s tím, že měšťané již nyní platí dost. Rada 
proto veliteli odpověděla, že pro vyčerpání města a zkázu jeho okolí není kde 
brát. Navrhla mu však, aby na ošacení použil oněch 4 000 tolarů, které měs-
to nedávno zaplatilo jako zbývající dlužné výpalné. O týden později, 30. říj-
na, jim velitel odpověděl, že peníze se musí sehnat za každou cenu – „Mann 
singe oder springe.“45 

Věc byla opět vrácena obci, která opět odmítla platit. Cechy jsou prý zcela 
vyčerpané a mělo by se zorganizovat „Zechtag“, kde by se všichni vyjádřili, 
kolik by mohli platit. Toto vyjádření rada opět přednesla veliteli.46 

To mělo za následek další výbuch Paikulovy zlosti. Křičel, že dá rozkaz 
vojákům „denen Burgern die Mäntel abzureyssen, die Kleyder vom Halss zu 
ziehen, und dermassen übel tractiren, dass keiner auss dem Hausse sicher ge-
hen, ja in denen Kirchen nicht sicher seyn solte, denn besser wäre der Teüff el 
ihnen allen die Halse brechen alss Er Eintzigen Solĺdathen verliehren, und 
seinen Herrn die dienste verabsaumben solte.“ Deputace byla téměř doslova 
vyhozena s tím, aby do rána přišla s nějakým řešením.47 

Ráno při dalším jednání byl vyslanci rady opět přednesen návrh, aby se 
velitel spokojil s oněmi 4 000 tolary. Ten je však odmítl přijmout a místo sebe 
poslal svého sekretáře se vzkazem, že město se má rozhodnout. Buď zaplatí 
hotově, nebo ošacení sami zařídí.48

Na to rada reagovala tak, že by ráda zaplatila, ale nemá tak rychle k dis-
pozici hotovost. Prosí tedy, aby se použilo oněch 4 000 tolarů výpalného pro 
Torstensona, které budou do Vánoc splaceny. 

Velitel ale odpověděl, že nemá pravomoc manipulovat s penězi pro Tor-
stensona, může ale městu pomoci půjčkou 2 000 tolarů ze svého.49

Obec na to rozhodla, aby se 2 000 tolarů přislíbilo, 2 000 půjčilo od velite-
le a zbylé peníze (zde se nečekaně objevuje jen 1 910 tolarů a 60 krejcarů, tedy 
celkem 5 910 tolarů místo původních 6 766!) aby byly odpuštěny.50

44 Tamtéž, s. 345.
45 Tamtéž, s. 347.
46 Tamtéž, s. 348.
47 Tamtéž, s. 349.
48 Tamtéž, s. 350.
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50 Tamtéž, s. 352.
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Dne 10. listopadu dokonce velitel radě navrhl, aby si vypůjčili potřebné 
peníze ve Vratislavi, kam měl jeden z měšťanů povoleno odcestovat. Obec 
dokonce rozmýšlela, kde jinde by se dalo vypůjčit (sirotčí peníze apod.), ale 
proti tomu se mimo jiné ohradil císařský rychtář, který varoval, aby podobné 
zadlužování nebylo považováno za zradu císaře.51 

Dne 15. listopadu obec rozhodla, že k  sehnání potřebných peněz mají 
začít platit také osoby radní.52 Současně sukno na ošacení může být také za-
placeno z městských peněz.53

Dne 21. listopadu se rada rozhodla, že si od  velitele vypůjčí peníze se 
splatností do letošních Vánoc. Napříště budou na platby přispívat také osoby 
radní.54 Samotné stvrzení půjčky mezi radou a velitelem proběhlo až 1. pro-
since 1642.55

Tím ovšem celá věc neskočila. Nesystematické záznamy Fladeho neu-
možňují zjistit, kolik se na ošacení vojáků nakonec zaplatilo. A další prameny 
nemáme. V soupisech vydání na švédskou posádku z 20. června 1643 je ale 
v položce zimní ošacení pro vojáky uvedeno „jen“ 1 605 tolarů.56 Záležitost 
s velitelovou půjčkou se však táhla dále. Obec totiž peníze včas nevrátila a to 
ani přes opakované výzvy velitele. Uhrazení půjčky bylo ze švédské strany 
urgováno 2. ledna 1643 (s hrozbou exekuce),57 na konci ledna jim velitel pro-
dloužil splatnost na konec února.58 Na začátku března velitel urgoval splacení 
alespoň 1 000 tolarů s tím, že druhá půlka se doplatí zase koncem měsíce.59 
Jak celá záležitost dopadla a  zda velitel nakonec alespoň část svých peněz 
dostal, nevíme. V létě už rada jednala o další platbě, tentokrát na boty vojáků.

Pokud se ohlédneme zpět naším (úmyslně) ne příliš přehledným jedná-
ním o novém ošacení pro vojáky, co z něho vyplývá? Pomiňme otázku, zda 
vojáci skutečně nové šaty dostali či nikoliv. O tom prameny mlčí. Předpo-
kládejme, že ano. Paikul však musel čekat měsíc, než se rada rozhodla k ně-
jakému jednání. Během té doby došlo ke  snížení požadované částky o cca 
800 tolarů. Celý měsíc trvala rokování mezi obcí, radou a velitelem! Přitom 
výsledkem bylo, že si město půjčilo 2 000 tolarů právě od velitele, kterému je 
51 Tamtéž, s. 353.
52 Podle podmínek kapitulace měly být osoby radní osvobozeny od placení kontribucí a kvartýrů.
53 Dudík, B.: Tagebuch des feindlichen Einfalls, s. 354.
54 Tamtéž, s. 355.
55 Tamtéž, s. 358.
56 Tamtéž, s. 402.
57 Tamtéž, s. 367.
58 Tamtéž, s. 371.
59 Tamtéž, s. 381.
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zřejmě ale vůbec nesplatilo. Město místo původních 6 766 tolarů vyúčtovalo 
jen 1 605. A velitel po celou dobu nedal pokyn k vojenské exekuci jakýchkoliv 
obecních prostředků nebo soukromého majetku měšťanů, byť tím vyhrožo-
val. Místo toho poslouchal ponížené omluvy jedné deputace za druhou a pří-
ležitostně propadal výbuchům hněvu.

Obdobně probíhalo jednání o  zásobách vína. Hned po  obsazení Olo-
mouce, jak bylo běžné, byl proveden soupis zásob potravin ve městě. Dne 
18. července velitel nařídil, aby z přiznaného obilí a vína byla vždy polovina 
odvedena do skladiště. Měla to být polovina z 6 907 měřic obilí a 334,5 sudu 
vína.60 V otázce obilí obec v podstatě nekladla odpor, chtěla však jen záruky, 
že zůstane v rezervě pro případ nouze. Dodat víno ale bylo zcela odmítnuto 
s tím, že měšťané žádné nemají, že víno je záležitostí bratrstva vinařů a ať si 
to vyřeší s nimi.61 Takovou odpověď tlumočila rada veliteli, přesto mu však 
velkoryse nabídla, že odvedou každý desátý sud vína, ze kterého budou ale 
dotování ti vojáci, kteří nemají v kvartýru hospodáře. To bylo 22. července.62 

Pak na čas záležitost umlkla, nicméně 23. září velitel projevil svou nespo-
kojenost s každým desátým sudem a chtěl rovnou 100 sudů. Na to mu však 
rada odpověděla (24. září), aby se spokojil s desátým sudem, neboť jinak by 
porušil podmínky akordu zaručující nedotknutelnost živností měšťanů (viz 
výše). 63 

To samozřejmě Paikula rozčílilo k  nepříčetnosti a  pod pohrůžkou 
„Höchs ter ungnad“ nařídil radě odvést do skladu oněch sto sudů. Ani ten-
tokrát rada nepovolila a přes velitelova sekretáře mu vzkázala, že víno není 
rady, ale jednotlivých měšťanů, kteří s ním provozují živnost. Proto mu není 
možné vyhovět (kromě toho bylo znovu apelováno na podmínky akordu).64 

Ještě na počátku dalšího roku (1643) velitel urgoval zmiňované sudy vína, 
takže je stále nedostal (nebo alespoň část z nich). Tentokrát se rada omlouva-
la tím, že problémy činí někteří důstojníci, kteří nechtějí sudy ze sklepů svých 
kvartýrů vydat.65 Dobové zvyklosti totiž kázaly, že pokud voják (a zejména 
důstojník) dostane přidělen kvartýr, je veškerý v něm obsažený majetek jeho. 
Proto bylo taky mezi důstojníky tolik hádek a svárů při výběru kvartýrů.

60 Tamtéž, s. 323.
61 Tamtéž, s. 324.
62 Tamtéž, s. 325.
63 Tamtéž, s. 339.
64 Tamtéž, s. 340.
65 Tamtéž, s. 380.
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Tady jednání mezi radou a velitelem dopadlo pro Paikula velmi podobně 
jako v případě ošacení pro vojáky. Z původně požadovaných 167 sudů bylo 
sleveno na 100 a nakonec do skladiště doputovalo sudů jen 33.66 

A tak by se daly uvádět další a další příklady, kdy vyjednávací pozice ve-
litele vůbec neodpovídá tomu, že by měl ve městě hlavní slovo, jak se sám 
holedbal. Mnohem více to odpovídá jinému jeho pozdějšímu výroku, kdy 
odmítal hovořit s radou, „dieweil mann seine Befehl verlachen thätte.“67 Je 
však nutno si uvědomit, že mimo uváděné nepravidelné a zvláštní požadav-
ky velitele město platilo ještě pravidelné kontribuce v hotovosti i naturáliích! 
Tedy není to tak, že by se město dokázalo všem nepříjemnostem vyhnout 
a tropilo si z velitele jen žerty. Samo město vyčíslilo celkové vydání na Švédy 
(výpalné, kontribuce, ošacení a obutí vojáků a další) za první rok jejich pří-
tomnosti na víc jak 69 000 tolarů a k tomu ještě cca 41 000 tolarů neevidova-
ných škod na majetku uprchlých obyvatel. I když započítáme jisté úmyslné 
zkreslení, ještě stále je to úctyhodná škoda.68 

Co z  toho však vyplývá pro vzájemnou komunikaci rady se švédským 
velitelem? Základním rysem nebyl zdaleka ozbrojený nátlak a  direktivní 
nařízení ze strany Švédů, ale mnohem spíše zdlouhavá vyjednávání a vzá-
jemný kompromis. Z předcházejících příkladů by mohlo vyplývat, že Paikul 
téměř ničeho nedosáhl. Právě naopak. Jemu a dalším velitelům se podařilo 
úspěšně udržet olomouckou posádku na relativně nepřátelském území da-
leko od vlastních základen od roku 1642 až do konce války. Musel tedy mít 
dostatek proviantu, munice i peněz a dalších nezbytných potřeb k vedení vál-
ky. Část jistě získal při nájezdech do okolí, část mu ale jistě musela zajišťovat 
městská ekonomika a její venkovské zázemí. 

Na druhou stranu zde existovalo značně široké pole působnosti pro měst-
skou radu, jak se vyhnout škodám nebo je alespoň minimalizovat. A způsoby 
vyjednávání měšťané stále upravovali podle vývoje celkové situace. Zajímavé 
je to při sledování účinnosti hrozby vydrancování. V prvních týdnech okupa-
ce se zdají být obyvatelé velmi vyděšení možností vojenské exekuce. Ostatně 
rozhodnutí půjčit si peníze na  ošacení vojáků padlo také až ve  chvíli, kdy 
se radě donesla zvěst, že dragouni plukovníka Wancka jsou již nastoupeni 
k drancování.69 Postupem měsíců a let však stále častěji nalezneme vyjádření, 
že obec nemá z čeho brát, a proto ať velitel klidně vyplundruje jejich domy. 
Samozřejmě to může indikovat totální míru zbídačení obyvatel, ovšem taky 

66 Tamtéž, s. 402.
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to může znamenat, že měšťané již poznali, že Švédové své výhružky nejspíše 
stejně nesplní. Obec byla dokonce schopna přejít k výhružkám, když napří-
klad odmítla veliteli v  rámci protipožárních opatření snést střešní krytinu 
slovy „dass Er Sie ingesambt mit Weib und Kindern zur Stadt hinauss passi-
ren lassen wolte, welches Sie viel lieber thuen, als diesse Häusser abreyssen.“70 
Obdobně velmi záhy rada zjistila, že předstupovat před velitele, když je špat-
ně naladěn, nemá cenu, a v takových případech mu své žádosti a stanoviska 
předkládala písemně přes sekretáře.

Jednání mezi velitelem a  radou však současně odkrývá fakt, že ani je-
den z nich nebyl suverénním ve svých rozhodnutích a jednáních. Ze strany 
Švédů se zde jen spokojíme s konstatováním, že Paikul musel jednat podle 
nálad a  požadavků dalších plukovníků a  důstojníků ve  městě, které musel 
uspokojit, aby udržel morálku a kázeň v posádce. Část jeho rozhodnutí tedy 
podléhala souhlasu válečné rady.

Ještě zajímavější je sledovat, co švédská přítomnost činila se vztahem 
městské rady a obce. Ofi ciální rétorika hlásila, že je třeba se semknout, být 
solidární, pomáhat si a s boží pomocí přestát tuto katastrofu: „damit bey 
dieser ungelegenen Zeit, Liebe, Freundschaft , Fried und einigkeit erhalten 
würde.“71 Realita byla však odlišná. Ačkoliv v ofi ciálních vyjádřeních, „bittet 
Eine Ehrbahre gemeinde, dass Ein Ehrensamber Rath Vätterlich dessen erse-
tzung versehen möchte,“72 docházelo ke konfl iktům. Již od počátku okupace 
se objevují stížnosti rady na neposlušnost a rebelantské nálady obce, která 
vůbec neoceňuje, s jakou námahou a sebezapřením je o ni postaráno.73 „Die 
Gemeinde auff  unterchiedliche Ambts Citaciones gar in geringen anzahl aufs 
Rathhauss compariren, sondern pertinaciter und ungehosamblich ihres Ei-
genen willens aussen bleiben, und die Befehle despectirlich hindansetzen.“74 
Naopak obec tlačila na radu, jelikož pánové radní zatím (dle podmínek akor-
du) nepřispívali na platby pro vojáky. Teprve pod tíhou situace rada souhlasi-
la přispívat, ale nešlo to jednoduše. Dva konšelé si postavili hlavu a byli proti. 
Teprve tváři v tvář zbytku rady a celému městu se nakonec podvolili.75 I tak 
byla rada obviňována z toho, že platí kontribuce pouze na oko.76

70 Tamtéž, s. 447.
71 SOkA Olomouc, AM Olomouce M 1-1, inv. č. 1761, sign. 1135, Kniha soudních protokolů 
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Jak jsme viděli na předcházejících příkladech, obec radě odmítala další 
dávky požadované velitelem, případně se z nich všemožně vykrucovala. Pří-
padné domluvené podmínky pak často bojkotovala či přímo neplnila. Obec 
skrze radu přislíbila veliteli splatit dluh 2 000 tolarů na ošacení do Vánoc. 
Když však radní urgovali blížící se termín splatnosti s tím, že nikdo z měšťa-
nů zatím nezaplatil ani fenik, odpovědí obce jim byla jen výmluva, že nemají 
z  čeho dát, ovšem ve  městě je stále ještě hodně sousedů, kteří nic neplatí. 
Rada si má proto vzít peníze od nich.77

Pokud bychom sestoupili ještě níže ve  společenské struktuře, od  shro-
máždění obce k jednotlivcům, situace byla ještě horší. Jednotliví měšťané se 
dobrovolně účastnili švédského plenění okolního kraje i opuštěných domů 
ve  městě.78 Olomoučané zřejmě klesli i  k  olupování venkovanů jdoucích 
do města prodat úrodu, protože velitel sám cítil potřebu proti tomu zasáh-
nout.79 Vztahy se zkomplikovaly i uvnitř samotné obce. Z Fladeho záznamů 
o jednání mezi radou a obcí vyplývá, že jednotliví měšťané odmítali a igno-
rovali nejen rozhodnutí městské rady, ale i obce. Ve městě žili měšťané, kteří 
se schovali a odmítali „trpět s městem“, tedy přispívat na vojáky. Zajímavé 
by bylo zjistit, jaká sociální a ekonomická skupina trpělivě platila a jaká se 
tomu naopak všemožně vyhýbala. Ze soupisů pozůstalostí z doby okupace 
vyplývá, že i v době největších nářků obce na totální bídu vlastnili konkrétní 
lidé relativně bohaté kolekce kovového nádobí, řemeslné dílny byly stále plné 
materiálu, nářadí i výrobků a nalezli bychom i mnoha položkové soupisy zla-
ta, stříbra a šperků.80 Na druhou stranu zde byla početná skupina měšťanů, 
kteří stále více upadali do bídy, až byli nakonec velitelem vyhnáni z města, 
jelikož se nemohli dlouhodobě zásobit potravinami pro případ obléhání.81 
Jistý Hans Mucha dokonce vedl natolik pobuřující řeči proti radě, že skončil 
v městské šatlavě. Mimo jiné také při soupisech zatajil své zásoby vína.82 Ka-
ždý se, zdá se, snažil za každou cenu postarat sám o sebe. 

Neposlušnost vyvrcholila během obléhání Olomouce císařskými v roce 
1644. V situaci, kdy císařští začali ostřelovat městskou zástavbu, velitel naří-
dil měšťanům konat protipožární službu. Ti však i přes naléhání rady odmí-
tali účast a nepodnikali ani nejzákladnější protipožární prevenci (připravené 

77 Tamtéž, s. 366.
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sudy s vodou apod.). Po několikerém domlouvání rady i výhružkách velitele 
však měšťané slíbili poctivě hlídat oheň. Celá věc eskalovala jedné srpnové 
noci. Císařští začali kolem desáté večer zase ostřelovat město. Ovšem žádné 
protipožární hlídky nebyly k  sehnání. Purkmistr a členové rady byli proto 
hnáni ozbrojenými vojáky jen v domácím oblečení na strážnici a část z nich 
skončila i v arestu.83 To vše proto, že obec a její obyvatelé nesplnili, co ústy 
rady slíbili.

Pokud bychom měli komunikaci ve městě během okupace nějakým způ-
sobem všeobecně defi novat, pak probíhala po  kružnici, kde levá polovina 
představuje město a pravá armádu. V horní části nalezneme řekněme „repre-
zentativní orgány“ jako městskou radu a švédského velitele, pod nimi obec 
a válečnou radu důstojníků. Ve spodní části pak jednotlivé měšťany i další 
obyvatele města a  vojáky – důstojníky, poddůstojníky i  prosté vojíny. Ko-
munikace probíhala po kružnici v obou směrech. Rada jednala s velitelem 
a současně s obcí, obec s radou i  jednotlivými obyvateli Olomouce. A jed-
notliví obyvatelé jednali jak s obcí (jakožto se svým zastupujícím orgánem), 
tak s jednotlivými vojáky v kvartýrech, na ulici, na trhu apod. Obdobně to 
probíhalo na švédské straně kružnice. Napříč kružnicí styky neprobíhaly vů-
bec nebo jen ve výjimečných případech. Nejsou záznamy, že by velitel jednal 
s obcí, nebo válečná rada s jednotlivými měšťany atd. 

Reálná komunikace Olomouce se Švédy tedy byla dvojaká. Jednak rada 
– velitel. Současně na nejnižší úrovni obyvatelé – vojáci. Přičemž z pohledu 
Olomoučanů nemusela být švédská rétorika v jednu chvíli stejná. Pokud se 
vojáci chovali „negativně“, např. okrádali a útočili na sousedy, mohl velitel 
naopak jednat „pozitivně“ ve smyslu potrestání viníků. V  jinou chvíli zase 
mohl na radnici „negativně“ působit velitel (výhružkami atd.), ale přitom vo-
jáci pod okny na náměstí se sousedy celkem „pozitivně“ pod cenou měnili 
ukořistěný dobytek a šperky. 

Celkově se zdá, že vzájemné soužití obyvatelstva a švédské armády v Olo-
mouci procházelo pozvolným vývojem. Rada si postupně hledala „pravidla 
hry“ s velitelem a velmi pružně reagovala na nové poznatky. Současně se však 
stále více dostávala do konfl iktu s obcí ohledně řešení konkrétních problémů. 
Tím se mimo jiné začíná nenápadně rozpadat struktura městské obce jako 
v zásadě kompaktního a solidárního prvku. Je samozřejmě otázkou, nakolik 
taková struktura existovala ještě před příchodem Švédů. V  souladu a  har-
monii fungující město bylo vždy spíše vysněným vzorem měšťanské histo-
riografi e.

83 Tamtéž, s. 448.
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Zatímco shromáždění obce si nedovolilo otevřeně projevit neposlušnost 
a nesouhlas s radou, jednotliví měšťané se netajili svou nevolí k „těm naho-
ře“. Analogicky k  jiným obdobným případům se obyvatelé stále více začí-
nali spoléhat sami na sebe. Přitom se zdá, že pozvolna rezignovali na účast 
na veřejném životě obce (viz stížnosti rady). Bylo by zajímavé sledovat, jak 
často a v jakém počtu se městské úřady vůbec scházely. Ale na to nemáme 
dostatek podkladů. Z Fladeho vyplývá, že rada, obec i další úřady fungovaly 
běžně ještě roku 1644. Zdá se však, že v drtivé většině případů prvotní im-
puls k  jejich scházení přicházel od velitele, který něco chtěl nebo potřebo-
val. Na základě poznatků z jiných okupovaných měst se lze jen domnívat, že 
velmi pozvolna nabírala na důležitosti každodenní komunikace mezi vojáky 
a obyvatelstvem, zatímco funkce rady i obce coby zastupujících orgánů byla 
čím dál méně užívána.

Začaly se také projevovat jisté sobecké rysy. Měšťané začali zatajovat zá-
soby před ostatními, aby se uchránili naturálních dávek. Jakýkoliv způsob 
přivýdělku byl dobrý. Pozůstalosti byly rozebrány ještě dříve, než se jich 
mohli ujmout případní dědicové.84 Opuštěné domy byly vykrádány a dokon-
ce docházelo zřejmě i k útokům obyvatel města na venkovské obyvatelstvo.

5 Závěr 

Po  roce 1645, kdy Torstenson porazil císařské u  Jankova, se Olomouci 
přímé válečné události vyhýbaly. V dochovaných pramenech je jasně vidět 
zlom. Flade v té době v podstatě končí svou kroniku, jelikož po roce 1645 ob-
sahuje již jen pár záznamů. Zaczkowicz pokračuje své vyprávění až do konce 
okupace, ale také již nesděluje tolik informací. Věnuje se spíše záležitostem 
církevním. Z jeho podání však jakoby vyplývalo, že situace ve městě se zklid-
nila, neboť město otevřelo své brány okolí a dokonce se pořádaly i trhy, které 
prý měly velkou návštěvnost.85 

Archivní prameny jsou na tom podobně. Spisový materiál končí v  téže 
době.86 Kopiáře listů odeslaných obsahují nemnoho záznamů a i ty mizí již 
1644.87 Kontinuálně pokračují po celou dobu okupace bez přestávky zázna-

84 Dudík, B., Chronik des Minoriten-Guardians, s. 583.
85 Tamtéž, s. 591.
86 SOkA Olomouc, AM Olomouce M 1-1, inv. č. 64, Zlomky registratur.
87 SOkA Olomouc, AM Olomouce M 1-1, inv. č. 541, sign. 204, Copiarium.

Jiří Hofman



81

my městského soudnictví88 a  knihy pozůstalostí.89 Naopak teprve od  roku 
1645 máme dochované soupisy městského účetnictví.90 Jiné prameny archivy 
nezachovaly. Už sama existence tohoto výpadku pramenné základny je za-
jímavá, ale zřejmě jen těžko vysvětlitelná. Navíc se objevuje v době, kdy se 
situace zdá spíše zklidňovat.

V  předcházejícím období však před námi vystupuje celkem plastický 
obraz města během švédské okupace. Viděli jsme, že vzájemná koexistence 
městské populace a armády byla založena zejména na zdlouhavých jedná-
ních a kompromisech, kdy není možné jednoznačně prohlásit, že by švédský 
velitel měl neomezenou moc a naopak že by purkmistr a konšelé byli zcela 
bezbranní, vystavení jeho zvůli. Že tím důvodem byly ekonomické a logistic-
ké potřeby švédské armády nasvědčuje i to, že s církevními řády a institucemi 
bylo zacházeno mnohem drastičtějším způsobem.91 Způsob těchto jednání 
koresponduje s tím, jakým způsobem nakládala s městskými obcemi švédská 
armáda již za Banerova vpádu 1639 a nejedná se tedy zřejmě o nějaký „nový“ 
model vytvořený olomouckými veliteli. Spíše se jedná o zavedenou praxi při-
nejmenším ve švédské armádě.

Ještě mnohem zajímavější je sledovat procesy, ke kterým docházelo v sa-
motné městské obci. Oproti předpokládané jednotě města se purk mistr 
i konšelé dostávali často do konfl iktu s městskou obcí. Ačkoliv obec jako ta-
ková nikdy veřejně neprojevila neposlušnost vůči radě, zdá se, že jednotliví 
sousedé tváří v tvář krizové situaci švédské přítomnosti spoléhali raději sami 
na sebe. Alespoň část obyvatelstva se tak postavila proti vůli rady. Zdrojem 
těchto konfl iktních situací byla zejména otázka ekonomická, tedy rovnoměr-
né zatížení sousedů požadavky Švédů, respektive nařčení rady ze skrytých 
fi nančních machinací. Někteří jedinci se úmyslně vyhýbali povinnosti „trpět 
s městem“ a jiní to dokonce veřejně deklarovali. 

Současně docházelo ke snížení frekvence aktivní činnosti městských or-
gánů a vůbec zájmu na účasti v úřadech. Důvody mohly spočívat také v tom, 
že případní úředníci na sebe museli vzít zodpovědnost a jednat se Švédy, což 
by jim později mohlo být vyčítáno jako spolupráce s nepřítelem. Také ze stra-
ny konšelů lze předpokládat spíše primární zájem o soukromý majetek než 
o záležitosti obce. Švédská přítomnost tak ve svém důsledku narušila samot-
né základy raně novověké městské konstituce. Také tyto tendence můžeme 

88 SOkA Olomouc, AM Olomouce M 1-1, inv. č. 1761, sign. 1135, Soudní protokoly civilní.
89 SOkA Olomouc, AM Olomouce M 1-1, inv. č. 2021–2022, sign. 124–125, Inventáře pozůsta-

losti.
90 SOkA Olomouc, AM Olomouce M 1-1, inv. č. 569, sign. 334, Kniha počtů městských.
91 Viz Dudík, B.: Chronik des Minoriten-Guardians, s. 451–624.
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naleznout již v předcházejícím období – během saského i Banérova vpádu 
do Čech během 30. let. I zde bychom tedy mohli konstatovat jistý charakte-
ristický důsledek dlouhodobé vojenské přítomnosti. Byť nelze určit, zda se 
jedná o následek přítomnosti pouze „nepřátelské“ armády, nebo bychom jej 
mohli konstatovat i v případě dlouhodobé přítomnosti císařského vojska. 

Zjištěné skutečnosti přinášejí, jak už to bývá, více otázek než odpovědí. 
Jaký byl následný vývoj situace po roce 1645, kdy nám mizí relevantní pra-
meny? Pokračoval postupný rozvrat města i dále? A jak vypadal na úplném 
konci války? Pokud se ale zdá být bezpečnostní a ekonomická situace lepší, 
vylepšily se i  poměry ve  městě? Jak do  toho všeho zasáhl razantní úbytek 
populace během okupace – byl vůbec dlouhodobě skutečně tak razantní? 
A zejména, pokud se zdají být nároky švédské armády velmi podobné a ně-
kdy i  totožné s  těmi, které měla císařská armáda v předcházejícím období, 
proč k obdobné degeneraci městských struktur nedocházelo i dříve? Nebo 
docházelo, ale dostupné prameny onich mlčí? Kdo ví. Tyto a další otázky ještě 
čekají na zodpovězení. 

Resumé

Mezi mlýnskými kameny – městská rada jako prostředník 
mezi olomouckou obcí a švédskou armádou (1642–1650)

Kritické situace bývají velmi dobrou látkou ke  studiu městského pro-
středí. Takovou příležitostí může být i válečný konfl ikt. Zde konkrétně je to 
případ moravského královského města Olomouce během dlouhé švédské 
okupace (1642–1650). Na základě rozboru archivních pramenů lze sledovat 
dvě linie komunikace uvnitř města. Zaprvé, jak městská rada reprezentující 
celou olomouckou obec vyjednávala se zástupci okupační správy – přede-
vším se švédským velitelem. Zadruhé, jak purkmistr a  rada komunikovala 
se samotnou městskou obcí. Zásadní otázkou je, zda Olomouc tváří v tvář 
nepřátelské hrozbě jednala jako jednolitý organizmus, nebo naopak můžeme 
nalézt náznaky rozkladu proklamované svornosti obce. Ačkoliv zažitý úhel 
pohledu praví, že Olomouc byla terorizována švédským velitelem a musela 
do posledního plnit jeho rozkazy, realita se zdá být odlišná a mnohem více 
založená na vzájemném vyjednávání a kompromisech. V mnoha případech 
se radě podařilo minimalizovat škody způsobené švédskými vojenskou pří-
tomností. 

Jiří Hofman
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Summary

Between Millstones – City Council as Communication Point 
between Olomouc Community and Swedish Occupation Authorities 

(1642–1650)

Crisis situations generally are very good cases to study urban organism. 
One of such situations among others could be a war confl ict. We will look 
at urban society of Moravian city Olomouc during long-term Swedish 
occupation (1642–1650). Following archive fi les we will observe two ways 
of communications. First one – how the city council representing whole 
city community negotiated with Swedish military authorities (above all 
with commanding offi  cer). Second one – how the city council comunicated 
dealt with Olomouc community itself. Th e main question ist, how far the 
city face to face enemy occupation forces fi gured as one. Or if some signs of 
disunity could be found. Although the common point of wiev says, the city 
was terrorized by the Swedish commander and had to follow his orders, the 
reality seems to be diff ernt since it was more question of two-side dealing 
and compromises. In many cases, the city council managed to minimalize the 
impact of military presence.
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Cesta k manželskému kompromisu 
so zreteľom na obdobie 
prvej Československej republiky
Erika Jackuliaková

Modernizácia, materiálny a vedecký rozvoj, liberalizmus, nacionalizmus, 
urbanizácia a mnohé iné faktory začali s nástupom 19. storočia ovplyvňovať 
a meniť myslenie človeka. Je zaujímavé sledovať dosah spomenutých fakto-
rov na  historicky a  spoločensky zaužívané a  prijaté javy, postoje a  statusy. 
V príspevku by sme radi uchopili konkrétny spoločenský jav, a to manželstvo. 
Uznávaná forma spojenia muža a ženy do jedného zväzku za účelom vzni-
ku novej spoločenskej bunky – rodiny, sa počas historického vývoja menila. 
Zúžením problematiky na územie habsburskej monarchie, neskôr Rakúsko-
-Uhorska a nakoniec Československa, vnímame niekoľko zásadných zmien 
zavedených prostredníctvom zákonov do inštitúcie manželstva. Snažíme sa 
predostrieť postoj spoločnosti k manželstvu na príklade legislatívnych úprav 
Československého štátu. Uvedomujeme si, že zákony nemusia byť vždy jed-
noznačnou vzorkou postoja spoločnosti, no riadia spoločnosť. Práca nechce 
byť len spleťou noriem, zákonov, noviel a paragrafov. Jej cieľom je zachytiť 
meniaci a vyvíjajúci sa názor na inštitúciu manželstva, ako aj zmeny vníma-
nia sviatostného a zmluvno-právneho charakteru. Záujem Katolíckej cirkvi 
na manželskoprávnych úpravách sa nezmenil, zmenili sa len jej kompetencie.

1 Etymologický základ pojmu a defi nícia manželstva

Pri hľadaní etymologického základu pojmov označujúcich manželský 
zväzok vychádzame z latinského jazyka. „Matrimonium“, „coniugium“, „con-
nubium“, „nuptiae“, „consortium“, „communio“ označujú v istých obmenách 
manželstvo.1

1 Pozri Duda, Ján: Katolícke manželské právo. Ružomberok 2007, s. 149. Napr. matrimonium – 
termín sa skladá z dvoch slov: „mater“ (= matka) a „munia“, resp. „munus“ (= úloha, poslanie). 
Pri aplikácii tohto termínu na zväzok muža a ženy, ktorý v slovenčine označujeme termínom 
manželstvo, je podčiarknutá dôležitosť úlohy ženy-matky v tomto zväzku. Manželstvo – zdá 
sa, že vo svojom pôvodnom zmysle je toto slovo zložené: „mal“ (= zmluva, dohoda) a „žena“, 
čo znamená „žena, vzatá na základe zmluvy“ atď.
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Pre pochopenie fenoménu manželstva je potrebné uchopiť a zadefi novať 
manželský aj snúbenecký stav. Manželstvu, v kresťanskej terminológii, ako 
zväzku trvalému a  nerozlučiteľnému medzi mužom a  ženou, predchádza 
snúbenecký stav. Snúbeneckou zmluvou sa muž a  žena zaväzujú, že v  bu-
dúcnosti vstúpia do pomeru manželského. Zasnúbiť sa mohli osoby právne 
spôsobilé. Tento pomer mal cirkevnoprávny charakter. Jeho normy kodifi -
kovala Cirkev v  dobe, keď manželské pomery boli výlučne v  kompetencii 
Cirkvi, vychádzajúc však z rímskeho práva.2 Ostáva pravdou, že význam za-
snúbenia, hoci pretrváva až do  dnes, mal v  minulosti silnejšie postavenie. 
E. Funczik v práci Katolícke manželské právo vysvetľuje platnosť zasnúbenia, 
vychádzajúc z Codex Iuris Canonici (ďalej CIC) 1917.3 Cirkev vyžaduje, aby 
snúbenci podali písomné vyhlásenie sľubu, že v určitej alebo neurčitej dobe 
medzi sebou uzavrú manželstvo. Prehlásenie musí byť oboma snúbencami 
podpísané. V prípade, žeby jeden alebo obaja snúbenci nevedeli písať, bolo 
potrebné tento jav vo vyhlásení poznamenať a  namiesto nich sa podpiso-
val svedok. K platnosti zmluvy nevyhnutne patril aj podpis miestneho kňa-
za alebo ordinára, no nahradiť ho mohli aj podpisy dvoch svedkov. Vstup 
do manželstva nemohol byť na základe snúbeneckej zmluvy vymáhaný ani 
v  prípade bezdôvodného odstúpenia od  zmluvy. Išlo o  slobodné rozhod-
nutie. Pri zrušení zasnúbenia alebo pri odstúpení od neho jednou zo strán 
snúbencov, mohla poškodená strana žiadať o náhradu utrpenej škody.4 V po-
rovnaní s nariadeniami Tridentského koncilu (1545–1563), ktorý upravoval 
snúbenecký pomer a zásnubnú zmluvu, došlo k výraznému posunu. Koncil 
považoval zásnubný pomer za  absolútnu zakazujúcu prekážku, zasnúbený 
teda nemohol uzatvoriť manželstvo s treťou osobou.5

Manželstvo je spoločenstvom, do ktorého slobodne vstupujú muž a žena 
s cieľom naplniť ho a založiť si rodinu. Vzniká obradom uzavretia manželstva 
(sobášom). Táto zjednodušená defi nícia obsahuje v sebe niekoľko polemic-
kých rovín. Sobášnej zmluve predchádzala staršia forma uzatvorenia sobáša, 
a teda kúpnopredaj ženy, ešte skôr únos ženy.6 Slobodu vstupu do manželstva 
poznačil tiež historický vývoj. Najdiskutovanejšou otázkou, hlavne druhej 
polovice 19. a prvej polovice 20. storočia, bol charakter a  forma uzatvore-
nia manželstva. Obrana sviatostného, kresťanského manželstva s  dôrazom 
na  jeho nerozlučiteľnosť a  mravné hľadisko, bola konfrontovaná liberál-
2 Luby, Štefan: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava 2002, s. 309–311.
3 Pozri Codex iuris canonici 1917, Can 1017.
4 Funczik, Emil: Katolícke manželské právo. Trnava 1936, s. 12.
5 Luby, Š.: c. d., s. 311 an. 
6 Tamtiež, s. 312.
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nejším prúdom presadzujúcim civilné manželstvo. Pred štátom uzatvorené 
manželstvo bolo vnímané ako právna zmluva medzi snúbencami, s možno-
sťou jeho ukončenia. Dnes sa otvára nová polemická rovina, dotýkajúca sa 
podstaty manželstva – spoločenstva muža a ženy.7

2 Manželskoprávny vývoj so zreteľom na kompromis 
v „manželskej novele“

Úpravu, riadenie a rozhodovanie v manželských pomeroch stáročia za-
strešovala Katolícka cirkev, odvolávajúc sa na sviatostnú povahu manželstva. 
S nástupom osvietenstva sa tento jednoznačný model mení. Osvietenský ab-
solutizmus a v rámci neho svetské zákonodarstvo, vstupuje aj do tejto sféry. 
Spočiatku si vyhradil kompetencie len na manželské otázky protestantov, no 
postupne preberá všetky úpravy manželského práva. Zárodok manželsko-
právnych zmien na našom území vidíme v „manželskom patente“ Jozefa II. 
Povinnosť civilného sobáša v Uhorsku v roku 1895 výrazne zasiahla do spo-
ločensky uznávaného a dominantného, cirkevne uzatvoreného manželstva. 
Až fakultatívny sobáš Československého štátu razí cestu kompromisu.

V  roku 1781 vydal Jozef II. Tolerančný patent, ktorým zrovnoprávnil 
všetky cirkvi v  krajine. Nariadením z  roku 1782 zrušil záväznosť zásnub, 
ktorých tradícia vychádzala z kanonického práva. Proti nastupujúcemu osla-
beniu cirkevného práva v štáte vyjadrila svoju nevôľu aj Svätá stolica.8 Aj na-
priek nesúhlasu Katolíckej cirkvi došlo k vydaniu zákona č. 117/1786 Zb. z. 
súdnych známeho ako „manželský patent“. Tento patent vyhlásil manželstvo 
za civilný zmluvný pomer, zachovával však jeho cirkevnú formu uzatvárania, 
ako aj princíp nerozlučnosti manželstva.9 Rozluku manželstva dovoľoval len 
evanjelickým veriacim. Odobral právomoci cirkevných súdov v rozhodova-
ní o manželských sporoch a zrušil cirkevnú jurisdikciu v manželských otáz-
kach. Spomínané kompetencie prešli pod správu štátnych súdnych úradov. 
Manželský patent uznával náboženskú povahu manželského zväzku s  tým, 
že manželstvo bolo pokladané len za občiansku zmluvu s civilnou jurisdik-
ciou. Štát v plnej forme prebral normy kanonického práva v oblasti prekážok 
s výnimkou malých odchýlok. Dokonca i tie, ktoré sa dotýkali priamo ducho-
7 Girgis, Sherif – Anderson, Ryan T. – George, Robert P.: Čo je to manželstvo? Obhajoba 

zväzku muža a ženy. Kolégium Antona Neuwirtha 2013.
8 Klabouch, Jiří: Manželství a rodina v minulosti. Praha 1962, s. 120.
9 Múcska, Vincent: Vývoj manželského práva na území Slovenska od najstarších čias do konca 

20. storočia. In: Šišmiš, Milan (ed): Príručka ku genealogickému výskumu na  Slovensku 
a v slovacikálnom zahraničí. SGS 2004, s. 34.
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venstva, prekážky kňazských svätení, rehoľných sľubov, ako aj zákaz sobáša 
s nekresťanmi. Jozef II. uvažoval v roku 1784 o zavedení obligatórnej formy 
civilného sobáša, no vlna odporu zo strany dominantnej cirkvi v štáte zavrhla 
túto myšlienku. Civilný sobáš teda zavedený nebol.10 

Historickým i  právnym medzníkom bolo kodifi kovanie Všeobecné-
ho rakúskeho zákonníka, ktorý nadobudol platnosť cisárskym patentom 
č. 946/1811. Platil pre všetky krajiny habsburskej monarchie s  výnimkou 
Uhorska, kde naďalej platilo uhorské obyčajové právo. Všeobecný rakúsky 
zákonník vychádzal z  kanonického práva. Manželstvo bolo interpretované 
ako zmluva medzi manželmi, založená na snubnej slobode, ktorej predpokla-
dom bolo, aby neexistovala žiadna zákonná prekážka (napr. duševná porucha, 
nedostatočný vek, rozdielnosť vo viere a iné.). Vzniklo cirkevným obradom 
a bolo považované za sviatosť.11 Rozluku manželstva zákonník pre katolíkov 
nedovoľoval, a  to aj v  prípade, že iba jedna strana vstupujúca do  manžel-
stva bola katolíckeho vyznania. Štát v prípade protestantských a židovských 
manželských zväzkov rešpektoval zásady jednotlivých náboženstiev. Hoci 
defi nitívnu rozluku manželstva zákonník a  Katolícka cirkev nepripúšťala, 
dovoľovala v prípade manželských problémov rozvod od „stola a lôžka“. Ne-
došlo však k právnemu zrušeniu zväzku. Manželia ostali vzájomne zviazaní 
vernosťou a  nemohli vstúpiť do  iného manželstva. Vzájomná konzumácia 
manželstva bola pozastavená, ako aj život v spoločnom príbytku. Spoločen-
stvo manželov mohlo byť opätovne obnovené. Postačovalo zmenu spolužitia 
nahlásiť príslušným úradom.12 Posilnenie právomocí Katolíckej cirkvi v ob-
lasti jurisdikcie priniesol cisársky patent č. 185/1856.

Centralizácia počas Bachovho absolutizmu zaviedla používanie ra-
kúskeho právneho poriadku aj na územie Uhorska. V roku 1860 po prijatí 
Októbrového diplomu však toto nariadenie prestáva platiť. Po krátkom zjed-
notení právnych poriadkov opäť dochádza k dualizmu. Snahu o zjednotenie 
prejavila tzv. Judexkuriálna konferencia, ktorá sa konala v dňoch 23. januára až 
4. marca 1861. Jej výsledky nijako výrazne nezasiahli oblasť manželského práva. 
V § 13 I. uznesenia je potvrdený pôvodný stav platnosti uhorských zákonov 
v oblasti majetku nadobudnutého manželmi.13

10 Klabouch, J.: c. d., s. 121 an. 
11 Stará, Ivana: Několik poznámek k uzavírání manželství v ABGB. In: Sborník z konference 

Dny práva 2011. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2012, s. 200.
12 Daněk, František: Kapitoly o manželství. Praha1913, s. 80–81.
13 „Ustanovenia skorších uhorských zákonov o  majetku počas manželstva nadobudnutom 

zostávajú nezmenené.“ Pozri Šošková, Ivana: Niekoľko poznámok k úprave manželskoprávnych 
pomerov na území Slovenska pri vzniku 1. ČSR. In: Vojáček, Ladislav – Schelle, Karel: Stát 
a právo v letech 1848–1918 ve středoevropském kontextu. Bratislava–Brno 2007, s. 248.
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Civilnú formu manželstva v krajinách, ktoré sa riadili rakúskym občian-
skym zákonníkom, zavádza až zákon z roku 1868, známy ako tzv. núdzový ci-
vilný zväzok. Ten platil pre osoby, ktoré nemohli uzatvárať manželstvo podľa 
kanonického práva.14 Manželskoprávne spory prešli pod právomoc svetských 
súdov.15 Od roku 1870 bol zavedený civilný zväzok pre osoby, ktoré sa nehlásili 
k žiadnej štátom uznanej cirkvi. Bol ustanovený spôsob ohlášok, oddávania, 
rozluky a  rozvodov zmiešaných manželstiev.16 V  spomenutých nariadeniach 
však nedošlo ku zavedeniu povinného civilného manželstva pre všetkých.

„Boj o manželstvo“ v Uhorsku vyvrcholil v druhej polovici 19. storočia. Exis-
tovali dve skupiny v spoločnosti, ktoré presadzovali svoje požiadavky. Na jednej 
strane to bol záujem štátu modernizovať manželské právo. Manželstvo bolo in-
terpretované ako právny vzťah vznikajúci na základe občianskoprávnej zmluvy. 
Opakom bola predstava katolíckej strany. Odvolávajúc sa na prirodzenosť man-
želstva a na  jeho sviatostné ustanovenie Ježišom Kristom, zastávali podstatu 
manželstva ako nábožensko-mravnej ustanovizne. Spoločenská diskusia bola 
ukončená prijatím zákonného článku XXXI/1894 s platnosťou od roku 1895. 
Zákonom sa zavádza obligatórna civilná forma uzavretia manželstva. Na roz-
hodnutí snúbencov ostáva, či po uzavretí civilného manželstva potvrdia svoje 
manželstvo aj pred tvárou cirkvi. K opačnému poradiu nemohlo dôjsť, ak by aj 
došlo, kňazi boli za cirkevné prevedenie manželstva sankcionovaní. Spomenu-
tým zákonným článkom dochádza k úprave manželských prekážok, platných 
na  základe kanonického práva, ktoré boli rozdelené na  prekážky vylučujúce 
a zakazujúce. Zákon zaviedol rozluku (dnes rozvod) a ponecháva v platnosti 
rozvod od „stola a lôžka“. Manželskou novelou z roku 1919 došlo k jeho no-
velizácii. Platnosť stratil až s prijatím zákona o  rodinnom práve č. 265/1949 
Zb.17 Zavedenie tohto zákona sprevádzalo mnoho nespokojností a demonštrá-
cií na strane katolíkov. Nebezpečenstvo tejto zmeny si uvedomoval aj samotný 
pápež Lev XIII. V roku 1894 vydal alokúciu In litteris nostris (18/III.), ktorou 
civilný zväzok v Uhorsku odsúdil.18 Reakcie prichádzali aj z cirkevných kru-
hov Čiech a  Moravy. Profesor kanonického práva v  Prahe Alois Soldát vo 
svojom článku neskrýva svoje sklamanie. Za  smutný krok považuje uzne-
senie, v ktorom dochádza k zrušeniu cirkevného manželského zväzku, kto-
14 Mňuková, Kateřina: Civilní a církevní forma manželství v 19. a 20. století. Brno 2011, s. 38 

(nepublikovaná magisterská diplomová práca).
15 Daněk, F.: c. d., s. 95 an. 
16 Mňuková, K.: c. d., s. 38 an.
17 Laclaviková, Miriam – Ševcová, Adriana (ed.): Pramene práva na  území Slovenska II. 

(1790–1918). Trnava 2012, s. 300.
18 Soldát, Alois: O uherském právu manželském. Časopis pro katolické duchovenstvo, 46, 1905, 

č. 4, s. 52. 
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ré v Uhorsku platilo už od vlády kráľa Kolomana. Každé iné spojenie muža 
a ženy považoval za súložníctvo a nie manželský zväzok.19 Situácia sa zmenila 
a zmiernila prijatím kompromisu zo strany Československej republiky.

So vznikom nového štátneho útvaru sa očakávala zmena, okrem iného 
aj v oblasti manželského práva, hlavne za cieľom unifi kácie. Opak bol však 
pravdou. Po vyhlásení Československého štátu bola prijatá tzv. recepčná nor-
ma (zákon 11/1918 Sb. z. a n.), ktorá prevzala doposiaľ existujúci právny sys-
tém z Rakúsko-Uhorska, a  teda naďalej platila dualita právnych poriadkov 
(t.j. rakúsky právny poriadok a uhorské obyčajové právo) aj v oblasti manžel-
skoprávnej. Oba právne poriadky vstúpili do platnosti ako Československý 
obecný zákonník občiansky (resp. Československé občianske právo) s plat-
nosťou od  28. októbra 1918.20 Potreba zjednotenia zákona pre obe krajiny 
bola nevyhnutná z dôvodu ustálenia noriem a ich aplikácie do praxe. Nový 
manželský zákon k tomu prispel len čiastočne. Jednotnosť vnímame v zave-
dení fakultatívneho sobáša pre územie Čiech, Moravy a Slovenska a s päťroč-
ným odstupom aj pre Podkarpatskú Rus.

Zákon č. 320/1919 známy ako „rozlukový zákon“ či „manželská novela“ 
bol prijatý Národným československým zhromaždením dňa 22. mája 1919. 
Desiati členovia národného zhromaždenia prejavili súhlas s predloženým ná-
vrhom a traja boli proti. Stručný opis situácie v Národnom zhromaždení pon-
úkajú Národnie noviny z piatku 23. mája 1919. Obhajcom návrhu bol Václav 
Bouček: „Celou svojou podstatou je manželstvo zväzkom nerozlučiteľným. 
Starosť o deti musí byť prvou a poslednou starosťou rodičov a nik z nich nie je 
oprávnený, aby sa od detí odlučoval. Právny výbor si bol vedomý ohromného 
významu manželstva a vlastnej zodpovednosti, keď uvádza do zákonodarstva 
možnosť manželskej rozluky, keď je rozluka mravnou požiadavkou a sociál-
nou potrebou. Osnova nenavrhuje nič nemravného. V  štátoch protestant-
ských, kde rozluka manželstva je už od dávna uvedená, nepozorovať klesanie 
mravnosti. Námietka, čo sa stane s deťmi, odpadne, lebo to nie je vecou sud-
cu.“ Proti návrhu bol dr. Novotný: „Hovorí, že osnova zákona musí každé-
ho veriaceho katolíka uraziť. Vytýka, že rokovaním o zákone je v nebezpečí 
ústava, lebo Národné Zhromaždenie si osvojuje právo, ktoré mu neprináleží. 
Prejavuje pochybnosť, že Národné Zhromaždenie požívalo dôveru všetkých 

19 Tamtiež, s. 51.
20 Veselá, Renata: Vznik Československé republiky a novelizace rodinného práva. In: Dny práva 

2008 – Days of Law. Sborník z  2. ročníku mezinárodní konference pořádané Právnickou 
fakultou Masarykovy univerzity, Brno 2008, s. 552. 
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ľudových vrstiev.“ Jeho vyjadrenie sa stretlo s odporom účastníkov. Vyjadre-
ním svojho nesúhlasu si od novín vyslúžil prívlastok – ľudák.21

Prvú predlohu návrhu manželského zákona vypracoval Václav Bouček. 
Predložil ju Národnému zhromaždeniu už v  novembri 1918. Návrh bol 
stručný. Manželstvo malo byť občianskou zmluvou, uzatvorenou pred štát-
nym úradom s možnosťou voľby následného cirkevného obradu. Navrhoval 
zrušenie náboženských prekážok (§ 63, 64) a prekážku cudzoložstva (§ 67), 
uvedomujúc si morálny úpadok počas vojny. Zaviedol rozluku pre všetky ná-
boženstvá s možnosťou automatického rozlúčenia doposiaľ len rozvedených 
manželstiev (pozn. rozvod od stola a  lôžka). Návrh zákona sa nevzťahoval 
na  Slovensko.22 Boučkov návrh bol prepracovaný a  doplnený. Podkladom 
pre nový manželský zákon sa stala správa právneho výboru o návrhu zákona 
k reforme manželského práva spolu s rezolučným návrhom Rolíčka. Navrho-
vaná osnova menila ustanovenia občianskeho práva o obradoch manželskej 
zmluvy, o rozluke a manželských prekážkach.23 

Manželská novela zaviedla fakultatívny sobáš s  možnosťou výberu cir-
kevného alebo civilného manželstva s rovnakou právnou silou. Tento kom-
promis bol ocenený hlavne v radoch Katolíckej cirkvi na území Slovenska, 
keďže do prijatia manželskej novely platil povinný civilný sobáš.24 Pre všetky 
konfesie bola jednotne formulovaná možnosť rozluky pre cudzoložstvo, od-
súdenie do väzenia najmenej na tri roky, zlomyseľné opustenie, fyzické ubli-
žovanie, ako aj ublíženie na cti. Požiadať o rozlúčenie manželstva sa mohlo 
aj na základe vedenia zhýralého života jedného z manželov, pre trvalú, alebo 
periodicky opakujúcu sa duševnú chorobu trvajúcu tri roky. Hlboký rozvrat 
manželstva, nepremožiteľný vzájomný odpor medzi manželmi tiež patrili 
k rozlukovým faktorom. Takto zadefi nované problémy boli veľmi variabilné 
a opierali sa o zváženie súdu, ktorý týmto získal široké kompetencie rozho-
dovania pri rozlúčení manželstiev.25

21 Z Česko-slovenskej republiky. Národnie noviny, 50, 1919, č. 118, s. 1.
22 Národní Shromáždění československé 1918–1920, tisk 1. Společná česko-slovenská digitální 

parlamentní knihovna. Návrh Dr. Boučka a  soudr., aby vydán byl zákon, kterým se mění 
některá ustanovení zákona občanského o  právu manželském. In: http://www.psp.cz/ekni-
h/1918ns/ps/tisky/t0001_00.htm [cit. 23. 4. 2013].

23 Národní Shromáždění československé 1918–1920, tisk 298. Společná česko-slovenská digitál-
ní parlamentní knihovna. Zpráva právního výboru o návrhu zákona na reformu manželského 
práva spolu s resolučním návrhem Dra Rolíčka. In: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tis-
ky/t0298_01.htm [23. 4. 2013].

24 Klabouch, J.: c. d., s. 166–167 an. 
25 Nový manželský zákon. Duchovný pastier, 2, 1918/1919, č. 11–12.
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O  tom, že zákon nezjednotil právne poriadky v  celej republike, hovorí 
§ 30. Pre Slovensko platili len ustanovenia obsiahnuté v § 1 až 12, § 25 a § 29.26 
Manželská novela v plnosti platila len na území Čiech a Moravy. Na Sloven-
sku ostáva v platnosti zákonný článok XXXI/1894 a ustanovenia navrhnuté 
v spomenutých paragrafoch manželskej novely. Slovensko sa neriadilo spo-
menutou klasifi káciou príčin rozluky (§ 13). Zánik manželstva vychádzajúci 
z paragrafov V. hlavy zákonného článku XXXI/1894 nepoznal rozluku na zá-
klade duševnej choroby a rozvratu manželstva.27 Existujúci dualizmus kom-
plikoval manželskoprávnu evidenciu a  prístup kňazov. Vyžadoval od  nich 
zlepšenie znalostí a orientácie v nových zákonoch a zároveň v poznaní nové-
ho kanonického práva z roku 1917. Paradoxom v niektorých prípadoch bolo, 
že z nedostatočného poznania manželskoprávnych nariadení a v snahe vyh-
núť sa právnym problémom, posielali snúbencov najprv uzatvoriť civilný zvä-
zok. Píše o tom aj E. Funczik. „Ovšem terajší fakultatívny manželský zákon 
vyžaduje od kňaza znalosť tiež aj civilného práva a nielen svojeho cirkevné-
ho práva, vyžaduje zachovávanie manželsko-právnych predpisov aj štátnych 
vrchností a nielen svojich cirkevných predstavených. V Čechách a na Morave 
je to samozrejmé, lebo tomu aj doteraz byly navyknutí, na Slovensku však už 
od r. 1895 kňaz nemusel sa starať o štátné manželsko-právne nariadenia, lebo 
odvtedy kňaz len po odbavenom civilnom sňatku mohol veriacich svojich 
cirkevne sosobášiť. Teda slovenské kňazstvo nemohlo sa naučiť z praxi, jako 
treba zachovávať štátny manželský zákon a preto ten smutný zjav teraz, že 
hoci katolícky kňaz in theoria zatracuje civilný sňatok, v praxi však aj teraz 
keď mu je daná možnosť bez civilného matrikára sobášiť, z obavy, aby nemal 
pletky, pošle svojich veriacich najprv k štátnemu matrikárovi.“28

So zavedením novely do praxe sa prejavili prvé nedostatky. Aktuálnou sa 
stala problematika úpravy penzijných nárokov rozlúčených manželiek, výška 
vdovského platu, problémy potratov, prostitúcie a pohlavných chorôb. Okrem 
iných závažných nedostatkov aj vynechanie platnosti zákona na území Pod-
karpatskej Rusi. Až zákonom č. 113/1924 nadobudla platnosť fakultatívneho 
sobáša v podobných intenciách ako na území Slovenska aj v Podkarpatskej 
Rusi. Spomenutý zákon sa ďalej venoval reorganizáciám uhorských matrík. 
Objavili sa chyby aj v niektorých formuláciách zákona. Na riešenie predo-
stretých problémov boli zozbierané viaceré osnovy zmien prijatého zákona. 
26 V roku 1924 došlo k novelizácii zákona. Bol prijatý zákon č. 113/1924 Sb. z., ktorým bol fakul-

tatívny sobáš zavedený aj pre Podkarpatskú Rus a zároveň nadobúda platnosť pre Slovensko 
a Podkarpatskú Rus § 26. Pozri zákon č. 113/1924. In: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/320-19.htm. 
[cit. 25. 4. 2013].

27 Laclaviková, M. – Ševcová, A.: c. d., s. 305 an. 
28 Funczik, Emil: Povinný občiansky sobáš. Duchovný pastier, 5, 1922, č. 6, s. 82. 
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K čiastkovým opravám zákona nedošlo. Manželské právo sa malo reformovať 
ako súčasť revízie občianskeho zákonníka. Jeho cieľom bola reforma a zjed-
notenie občianskeho práva vo všetkých krajinách, kde platilo.29

V  roku 1920 bol vytvorený systém štyroch subkomitétov, ktoré sa pod 
vedením odborníkov venovali reforme jednotlivých článkov občianskeho 
zákonníka. Štvrtý subkomitét sa zaoberal rodinným právom a  predpismi 
o svadobných zmluvách pod vedením profesora Kafk u. Jej členmi ďalej boli 
Cerman, notár Černý, advokáti Löwy a  Sobička, rada vrchného zemského 
súdu zastúpená Wunschom a  notárom Zmekom.30 Návrh na  143 stranách 
analyzuje problémy manželského práva, právne pomery medzi rodičmi 
a deťmi, poručníctvo, opatrovníctvo a podporu, ako aj dedické zmluvy. Prvá 
etapa revíznych prác bola ukončená zverejnením elaborátu k všeobecnému 
posúdeniu v  roku 1924. Druhá etapa začala v  roku 1926 a  trvala do  roku 
1931. Jej cieľom bolo zapracovať pripomienky a zjednotiť výsledky všetkých 
subkomisií pod vedením Jána Krčmáře a Emila Svobodu. Návrh komisie za-
vádzal obligatórny civilný zväzok, ktorý by odstraňoval niektoré prekážky, 
alebo ich aspoň okresal (švagrovstvo a príbuzenstvo), predostrel návrh zrov-
noprávnenia žien v rodine a iné.31

Defi nitívne práce na zjednotení začali v roku 1935. Dokončenú osnovu 
prijalo Národného zhromaždenie v  roku 1937 pod názvom Vládny návrh 
zákona, ktorým vstupuje do platnosti občiansky zákonník.32 Rodinné právo 
bolo v rámci občianskeho zákonníka oklieštené. Do osnovy zákona sa dostali 
len záležitosti otcovského práva na dieťa, poručníctvo a manželské majetkové 
právo. Dôvodom, prečo nedošlo k úprave a hlavne k zjednoteniu manželsko-
právnych úprav v rámci rodinného práva ani v novom občianskom zákon-
níku, je nedostatočná legislatívna pripravenosť rodinného práva. Aj napriek 
tomu bolo uznané za vhodné neodsúvať len kvôli tomu zjednotenie ostat-
ných častí práva, ktoré už boli pripravené.33 Rodinné právo, a v rámci neho 
manželské právo, nebolo počas existencie prvej Československej republiky 
unifi kované. 

29 Klabouch, J.: c. d., s. 169–170 an. 
30 Veselá, Renata: Familie und Familienrecht in der Tschechischen Republik. Cheschichte, 

Gegenwart und Perspektiven. Osnabrück 2009, s. 85.
31 Klabouch, J.: c. d., s. 173 an.
32 Veselá, R.: c. d., s. 85 an.
33 Národní Shromáždění československé 1935–1938, tisk 844. Společná česko-slovenská digi-

tální parlamentní knihovna. Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník. In: 
http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0844_01.htm. [cit. 26. 4. 2013].
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4 Participácia Katolíckej cirkvi na „veci verejnej“

Katolíckym predstaveným, ako zástupcom celého cirkevného organizmu, 
záležalo na inštitúcii manželstva. Uvedomujúc si jej dôležitosť a nevyhnut-
nosť pre založenie základnej spoločenskej jednotky – teda rodiny, podneco-
vala situáciu Cirkev refl ektovať a pripomienkovať modernizačné tendencie 
v  oblasti manželstva a  rodiny. Zmeny v  manželstve, počnúc „manželským 
patentom“ Jozefa II. nesúc sa celým 19. storočím, donútili Katolícku cir-
kev k „zápasu“ o sviatostné manželstvo. Refl ektujeme existujúci dualizmus 
manželskoprávnych poriadkov Rakúskych krajín, teda aj Čiech a  Moravy, 
v  porovnaní s  Uhorskom. Uhorský právny poriadok výraznejšie zasiahol 
do cirkevných kompetencií, a to hlavne spomenutým zákonom z roku 1894. 
Rušil cirkevnú jurisdikciu v oblasti práva a cirkevný zväzok stratil uznanie 
a právnu silu. Ako sme už spomenuli, zavedeniu tohto zákona predchádza-
li mnohé nepokoje zo strany katolíkov, od najvyššej cirkevnej hierarchie až 
po katolíckych veriacich. Nesúhlas a nespokojnosť so zákonom bol badateľný 
bezprostredne aj po jeho zavedení. 

Na problém zavedenia civilného manželstva v kresťanských krajinách re-
agoval aj svätý otec Lev XIII. svojou encyklikou Arcanum. Odmietol civilný 
sobáš a  možnosť defi nitívnej rozluky manželstva. Zasadzoval sa za  zacho-
vanie sviatostného charakteru manželstva. Katolíckym biskupom Uhorska 
2. septembra 1893 adresoval encykliku Constanti Hungarorum. Upozorňuje 
v nej na nebezpečenstvo, ktoré hrozí náboženstvu v Uhorsku. Pápež žiada 
biskupov, aby vysvetľovali kňazom a laikom, čomu sa majú brániť, a tak ne-
hrešili proti prirodzenému a Božskému zákonu.34

Vlna nespokojnosti zo strany Katolíckej cirkvi voči cirkevno-politickým 
vládnym návrhom v  Uhorsku, ktoré okliešťovali vykonávanie duchovnej 
činnosti, začala v roku 1868. Zákonný článok § 53 z roku 1868 pojednával 
o krste detí zo zmiešaných manželstiev, išlo o problematiku tzv. „odkrstov“. 
O zmenách v oblasti manželstva a zavedenia jeho civilnej formy začal uhor-
ský snem rokovať v roku 1880. V katolíckych periodikách bol takýto sobáš 
nazývaný ako sobáš „na pol kola“.35 K týmto nariadeniam sa v priebehu naj-
bližších rokov pridali aj iné, s ktorými Katolícka cirkev nesúhlasila. Reakciou 
nesúhlasu a  následnou argumentáciou prečo dané nariadenia štátu škodia 
ľudu, bol tzv. II. Pamätný spis biskupského sboru upravený na vládu spísaný 
biskupmi 3. marca 1893 v Budapešti. V prvom bode spisu sa biskupi venovali 

34 Osvald, Richard: Čo chceli uhorskí katolíci dňa 16. januára v Budapešti a čo tam pokonali? 
Katolícke Hlasy, 1894, č. 3, s. 33.

35 Katolícke záležitosti na sneme uhorskom. Katolícke noviny, 11, 1880, č. 8, s.113–114.
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„odkrstom“, apelovali na prirodzené právo rodičov rozhodovať o nábožen-
stve svojich detí a slobode svedomia. V druhom a treťom bode sa v krátkosti 
venovali civilným matrikám a slobodnému vyznávaniu izraelitského nábo-
ženstva. Ďalšou významnou zložkou bola problematika slobodného vyzná-
vania náboženstva. Spis sa v piatom bode, v rozsiahlej miere, venoval práve 
civilnému manželstvu. V závere biskupi uznávajú, že v súdobom manželsko-
právnom poriadku existuje nejednotnosť zákona, no nesúhlasia s tvrdením, 
že zavedením civilného manželstva sa to zmení.36 

Na  zavádzajúce zmeny, ktoré menili sviatostný charakter manželstva 
na manželskoprávny pomer, reagovali aj jednotliví biskupi svojimi pastier-
skymi listami.37 O tom, že ani katolícki veriaci neboli spokojní so zavedením 
spomenutých vládnych nariadení, svedčia mnohé ľudové zhromaždenia.38 
Jedno z  tých väčších stretnutí protestujúcich katolíkov bolo zhromaždenie 
16. januára 1894 v Budapešti. Opis a priebeh zhromaždenia analyzuje Jozef 
Kompánek v treťom čísle Katolíckych hlasov.39 Aktívne sa na zjazde podieľali 
aj členovia pešťbudínskeho katolíckeho spolku. Predsedníctvo spomínaného 
zjazdu katolíkov v Uhorsku, menovite gróf Mikuláš Móric Eszterházy a gróf 
Ferdinand Zichy, poslalo zo stretnutia list nielen pápežovi Levovi XIII., ale aj 
samotnému kráľovi.40

Prijatím už analyzovanej manželskej novely a  jej fakultatívneho sobáša, 
získalo sviatostné manželstvo právnu silu. Katolícka cirkev sa následne sna-
žila zvýšiť náboženské povedomie v otázkach manželstva. 

V roku 1919 bolo ordinármi Slovenska vydané vyhlásenie Instructio de 
Matrimoniis contrahendis, ktoré deklarovalo, že: „Manželské právo Cirkvi so 
všetkými predpismi má svoju hodnotu.“ Jeho hlavným poslaním bolo vyzývať 
duchovných pastierov, aby veriacich povzbudzovali k vnútornému presved-
čeniu, že ich manželstvo je sviatosťou. Obsahom vyhlásenia bola problema-
tika zmiešaných manželstiev, dišpenzov a vykonávanie ohlášok. Vyhlásenie 
sa zaoberalo deťmi, ktoré sa narodili v neplatnom manželstve, nezabudlo sa 
ani na manželstvá vojakov, civilné prekážky manželstva, ich dišpenzovanie 

36 KRONIKA. Katolícke noviny, 44, 1893, č. 7, s. 55–58.
37 Pastierske listy o civilnom manželstve v roku 1893 vydali napr. biskupi: rožňavský, vesprím-

sky, subotický, vacovský, košický…
38 Ľudové zhromaždenia sa konali napr. v Tisovci, Modre, Šoprone, Komárne, Budapešti…
39 Osvald, R.: c. d., s. 92 an. 
40 Tamtiež, s. 15.
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županom a iné. Vyhlásenie platilo pre všetky diecézy na Slovensku, dovtedy 
kým neskončila platnosť zákona č. 320/1919.41

Česká katolícka verejnosť prejavila tiež záujem o manželskoprávne úpra-
vy. Pozornosť sme upriamili na pripomienkovanie rodinného práva v rámci 
prvej revíznej komisie, z pera metropolitného kanonika Th Dr. Mořica Píchu 
v článku Slovo k revisi občanského práva manželského. Vo svojej práci sa autor 
podrobne venoval problematike manželských prekážok, no všíma si aj pri-
družené manželskoprávne okolnosti.

Hneď na začiatku práce sa stretávame s nespokojnosťou vyjadrenou slo-
vami: „ Návrh nás katolíky uspokojiti nemủže, pretože ke stávajícím propas-
tem medzi zákonodárstvím občanským a církevním přidává nové, a protože 
v  určitých bodech se příčí právu božskému a  přirozenému a  tím hluboko 
rušivě zasahuje do svědomí nedím katolíkủ, ale všech křesťansky cítících ob-
čanủ.“42 Problémy návrhu Dr. Píchu by sme mohli zhrnúť do týchto bodov:
1. Nedostatočná ochrana inštitúcie manželstva.
2. Chýbajúca defi nícia manželstva.
3. Vynechaná podstata nerozlučnosti manželstva ako základ stability a  tr-

vácnosti. 
4. Usporiadanie a obsah manželských prekážok.

Vychádzajúc z československej ústavy (č. 121/1920; § 126), kde: „ Manžel-
ství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů“, poukazuje Pícha 
na radikálnosť komisie, ktorá sa skrýva za modernizmus v oblasti zavádzania 
nových rozlúk. Tu môžeme vnímať, i keď sa autor o tom konkrétne nezmie-
ňuje, všeobecnú nespokojnosť cirkevnej obce s rozlukou, zadefi novanou už 
v názve manželskej novely, známej aj ako rozlukový zákon. Autor sa ďalej 
domáha zákonodarných a jurisdikčných kompetencii Cirkvi v manželskom 
práve, poukazujúc na defi níciu kanonického práva z roku 1917.43 Ďalej píše 
o právomociach Katolíckej cirkvi určovať manželské prekážky a nedostatky 
medzi pokrstenými odvolávajúc sa na kánon 1938 § 2 CIC. Zároveň požadu-
je, aby ku kodifi kácii manželského práva boli prizvaní aj teológovia.

Vypustenie resp. nezaradenie už existujúcej defi nície manželstva z  ra-
kúskeho zákonníka autor pripisuje dvom dôvodom. Komisia ju buď nepokla-
41 Pecha, Ján: Príprava na  manželstvo na  Slovensku v  období 1917–1983. Podľa záväzných 

univerzálnych a partikulárnych kanonických noriem. Edícia Studia Th eologica Neosoliensia. 
Zv. 4. Banská Bystrica 1999, s. 79. 

42 Pícha, Mořic: Slovo k  revisi občanského práva manželského (1–2). Časopis katolíckeho 
duchovenstva, 1924, č. 10, s. 465.

43 „Manželství všech pokřtěných řídí se právem božským i církevním, a kompetenci moci státní 
přisluší toliko uspořádání občanských účinkủ manželství“. (kan. 1016)
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dala za správnu, alebo nepovažovala samotné ukotvenie defi nície manželstva 
v  zákone za dôležité. Návrh revíznej komisie však niektoré znaky manžel-
skej defi nície zaradil do  § 34. Je uvedené aj jeho znenie, ktoré v  preklade 
znie: „Obaja manželia sú predovšetkým rovnako viazaní konať manželskú 
povinnosť, byť si navzájom verní a slušne spolu zachádzať, starať sa o deti, 
vzájomne si pomáhať a dbať vo svojej súčinnosti o spoločné dobro.“44 V po-
rovnaní s dovtedy platnou defi níciou § 44 rakúskeho občianskeho zákonní-
ka: „Rodinné zväzky vznikajú na základe manželskej zmluvy. V manželskej 
zmluve muž a žena podľa zákona prejavujú svoju vôľu, žiť v nerozlučiteľnom 
spojení, plodiť deti, vychovávať ich a  navzájom si pomáhať,“45 v  § 34 chý-
ba teda podstata zmluvného charakteru manželstva, nerozlučiteľnosť man-
želstva za  cieľom plodenia detí. Tým, že nedochádza ku zakomponovaniu 
spomenutých javov, dostáva sa návrh zákona do rozporu s dovtedy platným 
kanonickým právom, ktoré jasne defi nuje sviatostný charakter manželskej 
zmluvy, jej účel – plodenie a vychovávanie potomstva, nerozlučiteľnosť a jed-
notnosť manželstva.46

Návrh nového zákona triedi manželské prekážky do  piatich kategórií. 
V podstate vychádza zo staršieho občianskeho zákonníka, s obmenami niek-
torých prekážok a ich zaradenia. Z návrhu však bola vypustená prekážka zlo-
činu a strojenej vraždy. V tomto mieste sa nový návrh zákona dostáva opäť 
do  rozporu s  platným kanonickým právom, ktoré jasne defi nuje prekážku 
zločinu vraždy. Občiansky zákonník bol v tejto otázke ešte prísnejší, keďže sa 
vyslovuje, že za prekážku považuje už aj pokus o vraždu. Autor ďalej sleduje 
niekoľko závažných zmien, ku ktorým by malo v rámci prekážok dôjsť. Jed-
nou z nich je zvýšenie veku dospelosti. Štrnástym rokom sa snúbenci stáva-
li dospelí podľa občianskeho zákonníka, zákonný návrh hranicu dospelosti 
posúva u  muža na  osemnásty rok a  u  ženy na  šestnásty. Kanonické právo 
udáva pre muža dosiahnutý šestnásty a pre ženu štrnásty rok. Práca sa snaží 
zaujať stanovisko ku každej prekážke a porovnať ju nielen s platným kano-
44 Pícha, M.: c. d., s. 468 an.
45 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), § 44 (voľný preklad). In: http://www.ibiblio.

org/ais/abgb1.htm. [cit. 25. 4. 2013].
46 Vypustenie defi nície manželstva a jeho zmluvného charakteru vysvetľuje Šošková, I.: c. d., 

s. 257. Zákonný článok XXXI/1894 ani manželská novela z roku 1919 neobsahovala zmluv-
nú defi níciu manželstva. Opakom bol ABGB, ktorý manželstvo za zmluvu považoval. V ob-
dobí vzniku ABGB nebolo zasahovanie štátu v oblasti manželského práva také zreteľné ako 
na konci 19. storočia. Zavedením obligatórneho manželského zväzku preberá reguláciu v ob-
lasti manželského práva štát. Manželstvo sa stalo „zmluvou“ resp. inštitúciou svetského prá-
va. Nikto teda takéto vnímanie manželstva v danom období nespochybňoval, a preto nebolo 
považované za dôležité zadefi novať manželstvo ako zmluvu v spomenutých zákonoch. Tiež tu 
vzniká potreba odlíšiť sa od „sviatosti“ deklarovanej kanonickým právom. 
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nickým právom, ale aj s ustanoveniami v európskych zákonníkoch, v snahe 
dosiahnuť objektívnosť názorov a nezaujatosť. V závere autor konštatuje, že aj 
jednoduché porovnanie poukazuje na rozdielnosť občianskeho práva s kano-
nickým, preto nepovažuje za vhodné túto priepasť ešte zväčšovať.

Snaha o vyváženosť právnych noriem je zreteľná i z náčrtu pripomienko-
vej štúdie k revíznemu návrhu. Chyby, na ktoré poukázal Pícha, mali svoju 
závažnosť a boli dôkazom nepripravenosti predloženého návrhu. Takto pred-
ložený revízny návrh zákona sa nedostal do predlohy občianskeho zákonní-
ka. Zakomponované boli len niektoré výsledky druhého revízneho konania, 
ktoré sa „zmestili“ do  i  tak zredukovaného rodinného práva občianskeho 
zákonníka.

Záujem spoločnosti o manželstvo ako o istý sociálny stav či inštitúciu, 
vnímame aj v načrtnutom exkurze. Je zjavné, že spoločenský diskurz bol a aj 
je v dnešnej dobe veľmi dynamický. Kým, ako je zjavné zo štúdie, v minulos-
ti išlo skôr o formu uzatvárania manželstva a s ňou súvisiace kompetencie 
štátu a cirkvi, dnes silnie v spoločnosti „zápas“ o prirodzenú povahu man-
želstva. V štúdii sme sa snažili priblížiť nielen absentujúci manželskoprávny 
vývoj, ale hlavne poukázať na variabilitu pohľadov a názorov na manželstvo. 
Do budúcna ostáva otvorený priestor pre hlbší výskum postojov jednotlivých 
cirkví, inštitúcií, režimov na inštitút manželstva.

Résumé

Cesta k manželskému kompromisu so zreteľom 
na obdobie prvej Československej republiky

Príspevok zachytáva manželstvo v spleti zákonov, záujmov štátu a Kato-
líckej cirkvi. Predostretý postoj spoločnosti k manželstvu sme priblížili na zá-
klade legislatívnych úprav Československého štátu v  oblasti manželského 
práva. Manželskoprávny vývoj je analyzovaný so zreteľom na obdobie prvej 
Československej republiky resp. na „manželskú novelu“. Štúdia odkrýva ná-
vrhy, priebeh, problémy, nedostatky, ktoré vznikli s jej zavádzaním a realizá-
ciou, ako aj so snahou odstrániť vzniknuté problémy. Predchádzajúce úpravy 
a zmeny v oblasti manželského práva od čias Jozefa II. sme stručne analyzo-
vali s cieľom vytvoriť kontinuálny prechod k „manželskej novele“. V posled-
nej časti sa štúdia venuje participácii Katolíckej cirkvi na manželskoprávnych 
úpravách.
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Summary

A Way to a Marriage Compromise on the Threshold 
of the First Czechoslovak Republic

Th is contribution shows a marriage in the tangle of law, state’s interests 
and the Catholic Church. Th e presented attitude of the society towards 
a marriage has been outlined on the basis of legislative amendments of the 
Czechoslovak state in the area of the marriage law. Th e development of the 
marriage law is analysed with respect to the period the fi rst Czechoslovak 
Republic, resp. “the marriage amendment”. Th e study reveals bills, the 
course, diffi  culties and imperfections, which arouse with its application and 
realization as well as with the eff ort to eliminate newly-emerged problems. 
Th e previous adjustments and changes in the area of the marriage law from 
the times of Joseph II have been briefl y examined with the goal to make 
a  continual transition to “the marriage amendment”. Th e fi nal part of this 
article occupies itself with the participation of the Catholic Church in the 
legislative amendments of the marriage law.
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Německý dům v meziválečné 
Olomouci – spojka mezi německými 
spolky a ústřední instituce pro péči 
o německou kulturu
Anja Edith Ference

V  prvním desetiletí první Československé republiky byly v  kulturně 
zainteresovaných kruzích olomoucké německé společnosti vedeny debaty 
o úkolech německé kulturní práce, o ukončení roztříštěné německé kulturní 
činnosti, včetně tzv. Vereinsmeierei, a o konceptech ke zlepšení koordinace 
spolkových aktivit. Olomoučtí Němci si slibovali nápravu roztříštěného ně-
meckého kulturního života a užší národnostní soudržnost, resp. národnostní 
jednotu německého obyvatelstva, mimo jiné v podobě dlouho plánovaného 
vybudování Německého domu.1  

1 Zrod myšlenky na postavení Německého domu a úsilí o jeho realizaci

Nápad postavit takové kulturní centrum, středisko a  „domov“ všech 
Němců z Olomouce a okolí se nezrodil až po vzniku československého státu, 
nýbrž už 47 let (v roce 1871) před jeho vyhlášením. Byl to bývalý starosta 
Josef von Engel, který na závěrečném zasedání slavnostního výboru němec-
kých pěveckých slavností (Sängerfest) konaných v  Olomouci (12.–14. srp-
na 1871) v listopadu 1871 navrhl postavit německý spolkový dům, který by 
představoval trvalou vzpomínku na německé pěvecké slavnosti, s nimiž by 
mělo být spojeno i vzestup německých myšlenek, resp. plánů na Moravě. Sli-
bovaný vzestup německých myšlenek bylo podpořeno rovněž založením ně-
meckého národního státu čili Německé říše v roce 1871, což se projevilo dle 
týdeníku Olmützer Anzeiger i v Olomouci v silné nacionalizaci německého 

1 Blíže ke stavu německého kulturního života v letech 1918 až 1938, zejména k diskuzi o úrovni 
německého kulturního života a  o  pokusech o  provázání německých kulturních aktivit viz 
kapitola Mezi nárokem a  realitou debaty o  stavu německé kultury a  jejich konzumentech 
a  snaha o  provázání německého kulturního života v  podobě Německého domu v  dizertační 
práci autorky Ference, Anja Edith: Německé divadelní, hudební, pěvecké a umělecké spolky 
v Olomouci v letech 1918 až 1938 (dále jen Německé spolky). Olomouc 2012 (nepublikovaná 
dizertační práce). In: http://www.theses.cz/vyhledavani/?search=Ference [cit. 1. 5. 2013]. 
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obyvatelstva a ve zvýšeném zájmu o práci ve prospěch němectví.2 Tehdy bylo 
rozhodnuto, že největší podíl fi nančního přebytku oslav (1200 fl orenů) by 
měl být jménem olomouckého Männergesangsvereinu (Mužského pěvecké-
ho spolku), který se tímto stal prvním zakladatelem, věnován tomuto účelu. 
Iniciativa našla mimo jiné podporu i proto, že prostory v Kasinu (tehdejší 
Littauergasse, dnešní Riegerova ulice) už neodpovídaly aktuálním potřebám 
a rozšíření Kasina se zdálo být neproveditelné. Nový Německý dům měl pro-
to vyhovovat nejen potřebám Kasina, ale též potřebám ostatních německých 
spolků. 

Relativně rychle se ustanovil po  tomto závěrečném zasedání přípravný 
výbor, ve kterém zastoupili německé Kasino Leopold Hamburger a Mathias 
Wödl.3 Kasino se zavázalo v  roce 1872 k  fi nanční podpoře tím, že daruje 
na tento účel každoročně svůj přebytek pokladny.4 K založení spolku, který 
by se chopil organizace a provedení projektu Německého domu, došlo teprve 
v roce 1883. Richard Fischer (starosta Olomouce ve dvacátých a třicátých le-
tech) se domníval, že se počítalo s tím, že se automaticky najdou po iniciativě 
a prvním fi nančním příspěvku další mecenáši, což se prý nestalo, a proto byl 
nakonec založen spolek k uskutečnění tohoto účelu.5 Spolek byl založen pod 
jménem Verein zur Stift ung eines deutschen Vereinshauses (Spolek za úče-
lem založení německého spolkového domu)6 a  jeho prvním předsedou se 
2 Viz blíže Raab, Hermann: Das deutsche Haus. Zu seiner feierlichen Eröff nung am 10. Dezember 

1933 (dále jen Das deutsche Haus). Olmützer Anzeiger, 9. 12.1933, s. 1; Karschulin, Alois: 
Werdegang des Deutschen Hauses (dále jen Werdegang). In: Festschrift  zur Eröff nung des 
„Deutschen Vereinshauses“ in Olmütz, am Sonntag, den 10. Dezember 1933 (dále jen 
Festschrift ). Olmütz 1933, s. 3.

3 Ke zrodu myšlenky Německého domu a ustanovení přípravného výboru srov. Karschulin, 
Alois: Vorgeschichte des Baues des Deutschen Hauses in Olmütz (dále jen Vorgeschichte). 
Mährisches Tagblatt, 9. 12. 1933, s. 3–4, 9; Zimprich, Richard: Über das Deutsche Haus in 
Olmütz (dále jen Über das Deutsche Haus in Olmütz). Olmützer Blätter, 21, 1973, č. 7/8, s. 104. 

4 Původně chtělo německé Kasino darovat příjmy z pronájmu prostorů, avšak toto rozhodnutí 
bylo později změněno. Když byl spolek Verein zur Stift ung eines deutschen Vereinshauses 
založen, mohlo německé Kasino jako zakladatel už přispět částkou 8000 zlatých. Blíže srov. 
Karschulin, A.: Vorgeschichte; Týž: Wie es zu einem Deutschen Vereinshaus in Olmütz kam 
(dále jen Vereinshaus). Deutsche Zeitung, 9. 12. 1933, s. 7; Týž: Werdegang, s. 3.

5 Fischer, Richard: Německý dům v Olomouci. Pozor, 8. 12. 1933, s. 3.
6 Žádost o  vznik spolku podali Moritz Primavesi, Georg Elias, dr.  Jakob Eben, Heinrich 

Sachs a  povolení bylo novému spolku uděleno moravským místodržitelstvím 16. 2. 1883. 
Karschulin, A.: Vorgeschichte, s. 9; Raab, H.: Das deutsche Haus, s. 2. Impuls, který vedl 
k  založení spolku v  roce 1883, přišel se vznikem spolku Deutscher Schulverein ve  Vídni 
1880 a jeho místní skupiny Olomouc a okolí (ustanovené v roce 1881), k níž vyzvali též Josef 
von Engel a  jiné přední osobnosti. Během roční valné hromady místní skupiny Deutscher 
Schulverein podal dr.  J. Ebena žádost, aby byl založen spolek k  Stift ung eines deutschen 
Vereinshauses. Raab, H.: Das deutsche Haus, s. 2; Karschulin, A.: Werdegang, s. 3; 
Zimprich, R.: Über das Deutsche Haus in Olmütz, s. 104. 
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stal starosta Josef von Engel, kterého v  této funkci následoval v  roce 1897 
jeho nástupce na radnici Karl Brandhuber. Zástupci Josefa von Engela byli 
Moritz Primavesi (průmyslník) a Adolf Th anabauer (ředitel olomoucké reál-
ky). Dalšími členy výboru, z nichž někteří byli též členy německého Kasina, 
byli dr. Karl Schrötter (advokát), Otto Hübl (kupec), Wilhelm Lang, Robert 
Primavesi, dr.  Jakob Eben (advokát), dr.  Bernhard Lewin, Heinrich Sachs 
(optik), Alfred Wawra a Mathias Wödl.7 

Spolek rozvíjel svou sbírkovou činnost a na konci roku 1895 dosáhl jeho 
majetek přibližně 50 000 zlatých, avšak dům, pro který byly tyto peníze ur-
čeny, se před vypuknutím první světové války nekoupil, i  když se spolek 
o realizaci tohoto cíle snažil, např. v roce 1884, když vedl neúspěšné jednání 
s  majitelem domu v  tehdejší Littauergasse, který později koupila německá 
spořitelna, a zabránila tomu, aby se německé Kasino po 70 letech v  tomto 
domě ocitlo na ulici,8 nebo v roce 1912, kdy byl představen plán k přebudo-
vání domu na Horním náměstí č. 11 a sousedících domů podle návrhu vídeň-
ského architekta Leopolda Bergera s rozpočtem na jeden a půl milionu korun 
(předválečné koruny).9 Důvody útlumu těchto snah souvisely do jisté míry 
též s postojem vedení města, zejména v čele se starostou Karlem Brandhu-
berem, který v roce 1908 prohlásil, že okamžité postavení Německého domu 
by postrádalo aktuální nezbytnost a zdůvodnil to též tím, že německé Kasino 
bylo k dispozici spolkům a  jako instituce tudíž představuje zástupce a ná-
hradníka avizovaného Německého domu. Vyslovil se proto, aby se počkalo 
s budováním, než bude potřebná peněžní suma k dispozici. Spolek se proto 
omezil na správu majetku spolku a na nábor nových členů (v roce 1909 měl 

7 Informace o  jednotlivých osobnostech viz Fischer, R.: c. d., s. 3. Adolf Th anabauer byl 
též členem olomouckého městského zastupitelství a  předsedou Mužského pěveckého 
spolku (Männergesangsverein). Blíže viz Adolf Th anabauer. In: http://inserv.math.muni.
cz/biografi e/adolf_thannabauer.html [cit. 13. 11. 2011]. Robert Primavesi zastával mnoho 
politických funkcí především za  rakousko-uherské monarchie. Byl např. prezidentem 
Obchodní a živnostenské komory v Olomouci, členem poradního sboru ministerstva fi nancí, 
členem městské rady, poslancem Moravského zemského sněmu, poslancem říšské rady 
a členem provizorního národního shromáždění za DNP. Robert Primavesi. In: http://www.
parlament.gv.at/WWER/PAD_01305/index.shtml [cit. 13. 11. 2011]. Viz dále k  jeho osobě 
Robert Primavesi. Zum 70. Geburtstag (Dr. H. W.). Mährisches Tagblatt, 18. 11. 1924, s. 3.

8 Plánováno bylo rozšiřování prostor německého Kasina v  tomto domě, aby vyhovovaly 
potřebám německých spolků. Jednání s  majitelem domu byla složitá a  teprve po  koupi 
domu německé spořitelny došlo k smlouvě mezi majitelem domu a německým Kasinem. Viz 
Karschulin, A.: Vereinshaus, s. 7. Kasino bylo v roce 1887 přestavěno a rozšířeno o dva sály. 
Viz Föhner, Josef: Verein Deutsches Haus. Mährisches Tagblatt, 16. 6. 1930, s. 57.

9 Blíže k iniciativě z  let 1911–1912 a roli, kterou u toho měli ředitelé Knaute a Josef Föhner, 
i  k  detailům návrhu Leopolda Bergera a  představám o  fi nancování celého projektu viz 
Fischer, R.: c. d., s. 3; Karschulin, A.: Vorgeschichte, s. 9; Die Baugeschichte des Deutschen 
Hauses (dále jen: Baugeschichte 1). In: Festschrift , s. 4–5; Zimprich, R.: c. d., s. 104. 
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327 členů). Druhý pokus o realizaci v roce 1912 ztroskotal, pravděpodobně 
chyběly potřebné fi nanční prostředky na tak velkorysý projekt a navíc se po-
rady o plánu příliš protahovaly. Vypuknutí války vedlo k dalšímu odložení 
dosavadních snah.10 

Konsekvence odkládání výstavby Německého domu před válkou a „man-
gelnder Weitblick in die Zukunft “11 se měly projevit právě ve dvacátých le-
tech, kdy si německé obyvatelstvo najednou uvědomilo, že v nové, převážně 
české Olomouci12 nemá žádnou jednotnou společenskou a kulturní instituci, 
která by představovala pro německé obyvatelstvo z Olomouce a okolí středis-
ko národnostního a kulturního dění. O tom, že postavení Německého domu 
nebylo v předválečné Olomouci s dominujícím německým obyvatelstvem13 
považováno za  prioritu, vypovídá následující poznámka v  deníku Mähris-
ches Tagblatt z roku 1926: „Solange die Verwaltung der Stadt in den Händen 
der Deutschen ruhte und verschiedene öff entliche Räume für alle Veranstal-
tungen ohne Beschränkung zur Verfügung standen, schreckte man immer 
vor den großen Kosten, die ein solcher Bau beansprucht, zurück und die 
gewidmeten Geldmittel fl ossen auch so spärlich, daß an die Durchführung 
eines würdigen Projektes nicht leicht gedacht werden konnte, wollte man 
dieses von vornherein nicht auf eine ungesunde wirtschaft liche Grundlage 
stellen. Die Zeiten haben sich nun gründlich geändert. Die Not der Deut-
schen fordert gebieterisch, wollen sie in ihren kulturellen und völkischen 

10 K vývoji činnosti spolku mezi 1883–1914 viz blíže Föhner, J.: c. d., s. 56–57; Karschulin, A.: 
Vorgeschichte, s. 9; Týž: Vereinshaus, s. 7; Zimprich, Richard: c. d., s. 104–105.

11 Překlad citátu: „…chybějící náhled do  budoucnosti…“ Viz Czeschner, Heinrich: Die 
Baugeschichte des Deutschen Vereinshauses (dále jen Baugeschichte 2). Deutsche Zeitung, 
9. 12. 1933, s. 9.

12 Podle sčítání lidu v  roce 1921 činil celkový počet obyvatel Velké Olomouce 57. 206 osob. 
Z  toho bylo 39 213 obyvatel české národnosti a  15 818 obyvatel německé národnosti. 
V olomouckém vnitřním městě činil celkový počet obyvatel v roce 1921 24 069 osob. K české 
národnosti se hlásilo 14 487 obyvatel a k německé národnosti 8 208 obyvatel. Viz Statistický 
lexikon obcí na Moravě a ve Slezsku. Úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920. 
čís. 266 Sb. zák. a nař. Vydán ministerstvem vnitra a státním úřadem statistickým na základě 
výsledků sčítání lidu z  15. února 1921. Praha 1924, s. 63; Trapl, Miloš a  kol.: Historický 
místopis politického okresu Olomouc – město 1848–1960. Olomouc 1972, s. 18.

13 Podle sčítání lidu v roce 1910 činil celkový počet obyvatel 22 245 osob. K německé národnosti 
se hlásilo 13 253 obyvatel a k české národnosti 8 030 obyvatel. Viz Der Statistischen Jahrbücher 
der königlichen Hauptstadt Olmütz. 5. svazek. Olomouc 1911, s. 158; Statistická ročenka, hlav. 
města Olomouce. 6. svazek. Olomouc 1933, s. 10.
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Bestrebungen nicht unberechenbaren Schaden erleiden, daß das Versäumte 
jetzt so rasch als möglich nachgeholt werde.”14

Dokud byla městská správa v německých rukou a Němci v českých ze-
mích patřili v  rakousko-uherské monarchii k  tzv. státnímu národu, jevila 
se pochopitelně otázka realizace Německého domu reprezentantům města 
a  části německého obyvatelstva se zájmem o  kulturu spíš jako druhořadá, 
poněvadž německé spolky a jiné německé kulturní organizace, např. městské 
divadlo, kde se hrálo výhradně v němčině, nepodléhaly závažným omezením 
a těšily se podpoře města. Výhradně pro své účely užívali německy mluvící 
obyvatelé před převratem také redutní sál a řadu německých hostinců. Právě 
pro hostince a kavárny představovalo vybudování německého domu ohrože-
ní vzhledem k jejich příjmům. Dále měly spolky pro své aktivity k dispozi-
ci jiné prostory, a nebyly proto nutně odkázány na vybudování Německého 
domu. Dalším důvodem, který Josef Föhner ve svém článku o Verein „Deut-
sches Haus“ (Spolku „Německého domu“) v roce 1930 uvedl jako vysvětle-
ní dlouhého časového odstupu mezi návrhem založit Německý dům (v roce 
1871) a  ustanovením Spolku za  účelem založení německého spolkového 
domu (v roce 1883), bylo to, že mezi olomouckými Němci nevládl jednotný 
názor na tento projekt. Podle něj byli olomoučtí Němci sice patrioti a věrní 
císaři, avšak chybělo jim národní uvědomění. Kromě toho byl údajně rozší-
řený názor, že je potřebné zabránit všemu, co by mohlo vyvolat rozladěnost 
mezi národnostmi v Olomouci.15 Nedá se posoudit, do jaké míry právě snahy 
o zachování národnostního smíru ovlivnily před válkou rozhodnutí postavit 
Německý dům. Z výše uvedených důvodů lze vyvodit závěr, že ekonomické 
motivy, státoprávní postavení německy mluvícího obyvatelstva v rakousko-
-uherské monarchii včetně výhod, které z toho v této souvislosti vyplývaly 
14 Překlad citátu: „Dokud byla správa města v rukou Němců a byly k dispozici a bez omezení 

veřejné prostory pro konání všech akcí, vládly obavy z přílišných nákladů, které taková stavba 
s sebou ponese. Darované fi nanční prostředky byly velmi skromné, takže na realizaci takového 
projektu nemohlo být téměř pomyšleno, pokud by se neměl hned na začátku dostat do velmi 
nezdravé ekonomické situace. Časy se nyní zásadně změnily. Nouze žádala razantně všechny 
Němce, nechtějí-li utrpět ve  svých kulturních a  národnostních snahách nevypočitatelné 
škody, aby nyní co nejrychleji dohnali to, co dříve promarnili.“ Viz Ein deutsches Vereins- und 
Konzerthaus in Olmütz (dále jen Vereins- und Konzerthaus). Mährisches Tagblatt, 20. 11. 1926, 
s. 1. Ve stejném duchu se k důvodu neochoty postavit Německý dům vyjádřil Richard Fischer, 
který upozornil na to, že se fi nancování projektu spíš očekávalo od obce nebo jiných činitelů. 
Viz Fischer, R.: c. d., s. 3; Karschulin, A.: Vorspruch. In: Festschrift , nestr; Týž: Werdegang, 
s. 4.

15 J. Föhner napsal ve  svém článku o  Spolku „Německého domu“, že starší členové Kasina 
protestovali proti žádosti, aby se před slovem Kasino připojilo slovo německé. Důvodem 
tohoto protestu byly právě obavy, že by takový akt mohl vyvolat rozladěnost mezi oběma 
národnostmi ve městě. Viz Föhner, J.: c. d., s. 56; Fischer, R.: c. d., s. 3.
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i  pocit chybějící naléhavosti celého projektu Německého domu mezi olo-
mouckými Němci přispěly k odložení realizace tohoto projektu před první 
světovou válku. 

2 Otázka realizace Německého domu a jeho avizovaný účel 
v období první ČSR

Teprve po převratu v roce 1918, kdy se poměry v porovnání s postavením 
českého obyvatelstva obrátily, si olomoučtí Němci začali plně uvědomovat, 
v čem spočívá status národní menšiny bez státní opory a protekcionismu ze 
strany politické reprezentace. Projevem toho je právě apel na ukončení roz-
tříštěné činnosti olomouckých Němců a tzv. Vereinsmeierei a výzva ke spo-
lečné, koordinované a cílevědomé práci všech kulturních činitelů a  spolků 
k národnímu a kulturnímu prospěchu, v níž je připisována budoucímu Ně-
meckému domu důležitá funkce,16 která byla nejlépe načrtnutá ve  výše už 
citovaném článku větou: „Die Wichtigkeit eines gemeinsamen öff entlichen 
Heimes für alle Deutschen in Olmütz ohne Unterschied im allgemeinen und 
für die deutschen Vereine im besonderen wird häufi g unterschätzt. Handelt 
es sich doch nicht bloß um Räume für Bälle, Unterhaltungsfeste, Wohltä-
tigkeitsveranstaltungen, Th eaterunternehmungen u. dgl. [und dergleichen], 
sondern auch um die Sammlung und Zusammenfassung der Kräft e der in 
die verschiedenen kleinen Vereinsgruppen zerstreuten Deutschen von Ol-
mütz und der Olmützer Sprachinsel, um die Pfl ege des Gefühls der Zusam-
mengehörigkeit, die Kräft igung eines einheitlichen deutschen Volkswillens 
und schließlich ganz besonders um eine gemeinsame Stätte zur völkischen 
Erziehung der deutschen Jugend.“17

16 Olmützer Kunstfragen. Mährisches Tagblatt, 1. 7. 1922, s. 3; Drechsler, Angela: Was Olmütz 
not tut? Mährisches Tagblatt, 25. 6. 1924, s. 3; Was Olmütz not tut? Mährisches Tagblatt, 
27. 6. 1924, s. 2; Deutsches Haus. Mährisches Tagblatt, 2. 10. 1924, s. 4; Das neue Heim der 
Olmützer Deutschen. Mährisches Tagblatt, 11. 11. 1925, s. 2; Karschulin, A.: Vereinshaus, 
s. 7; Czeschner, H.: Baugeschichte 2, s. 9.

17 Překlad citátu: „Význam společného, veřejného „domova“ pro všechny Němce žijící v Olo-
mouci bez rozdílu a  zvláště pro německé spolky, nebyl zcela doceněn. Nejednalo se přece 
jen o prostory na plesy, zábavy, dobročinné akce či divadelní představení, ale také o místo 
setkání olomouckých Němců, jež byli rozptýleni v menších skupinkách na tomto „jazykovém 
ostrově“, k podpoře pocitu sounáležitosti, posílení jednoty německého národního povědomí 
a  nakonec i  k  vytvoření společného místa pro výchovu mládeže v  národním duchu.“ Viz 
Vereins- und Konzerthaus, s. 1. Podobně se vyjádřil Josef Föhner ve svém článku zveřejněném 
v deníku Föhner, J.: c. d., s. 57.
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Německý dům jako středisko němectví v Olomouci a okolí neměl tedy 
představovat jen místo, kde by se sdružovaly a  spojily jednotlivé spolky 
z Olomouce a okolí, ale též mu připadl úkol pečovat o sounáležitost a posí-
lení jednotného národního myšlení mezi Němci z Olomouce a jejího okolí, 
zejména s ohledem na německou mládež. Měl se stát ústředním místem pro 
všechny, kteří se hlásili k němectví, a to bez rozdílu politické strany, politic-
kého postoje, konfese aj.18 Na  postavení Německého domu po  převratu se 
však čekalo téměř 15 let, především kvůli nedostatku fi nančních prostřed-
ků. Našetřené peníze, které činily v  době vypuknutí války cca 350  000 K, 
si jako oběť vyžádala válka samotná. Spolek za účelem založení německého 
spolkového domu investoval pro splnění své vlastenecké povinnosti většinu 
jmění do válečných půjček a kromě toho měl spolek tzv. dluh z  lombardu 
válečných půjček.19 Po vzniku Československa zavinilo znehodnocení peněz 
další decimaci spolkového jmění. Nakonec vlastnil spolek jen podíl na dří-
vější výstavní hale, který už dříve společně koupil s Německým divadelním 
spolkem od Gewerbevereinu (Živnostenský spolek). Proto byl spolek po slo-
žitém a dlouhotrvajícím likvidačním procesu (mj. uzavření válečných půj-
ček) v únoru 1925 rozpuštěn.20 

Odpovědnosti za realizaci projektu německého domu se chopil v květnu 
1920 nově ustanovený spolek s názvem Verein Deutsches Haus in Olmütz 
(Spolek Německého domu v Olomouci, dále Spolek „Německého domu“), 
který si kladl za cíl shrnout a podporovat veškeré úsilí a aktivity vedoucí k vy-
budování spolkového domu Němců z Olomouce a okolí. Spolek byl právním 
nástupcem starého, rozpouštějícího se spolku a za účelem založení němec-
kého spolkového domu převzal jeho zbývající práva a  povinnosti.21 Avšak 
od okamžiku schválení stanov nového Spolku „Německého domu“ 12. květ-
na 1920 až do uspořádání zakládající schůze uplynuly ještě téměř dva roky. 
Na zakládající schůzi bylo 30. března 1922 zvoleno šestnáctičlenné předsed-
18 K významu a představám o úkolech německého domu viz blíže Das neue Heim der Olmützer 

Deutschen. Mährisches Tagblatt, 11. 11. 1925, s. 2; Fürs Deutsche Haus. Mährisches Tagblatt, 
30. 5. 1928, s. 2; Hauptversammlung des Vereines Deutsches Haus. Der Bau des Deutschen 
Hauses – eine Lebensfrage des Olmützer Deutschtums. Mährisches Tagblatt, 18. 3. 1929, s. 3; 
Baugeschichte 1, s. 5.

19 K fi nanční situaci Spolku za účelem založení německého spolkového domu blíže Föhner, J.: 
c. d., s. 57; Karschulin, A.: Vorgeschichte, s. 9; Týž: Deutsches Vereinshaus, s. 7; Fischer, R.: 
c. d., s. 3.

20 Blíže k vývoji Spolku za účelem založení německého spolkového domu v letech 1918 až 1925 
Karschulin, A.: Vorgeschichte, s. 9; raab, H.: Das deutsche Haus, s. 2.

21 V  dubnu 1920 podali žádost o  schválení stanov nového spolku u  soudu prof.  dr.  Nevěřil, 
dr. Kux, notář Raynoschek, dr. Karschulin, H. Czeschner, dr. O. Th eimer, dr. Zebo a G. Th aler. 
Viz Fischer, R.: c. d., s. 3; Raab, H.: Das deutsche Haus, s. 2.
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nictvo s prof. dr. L. Mojžischkem v čele. Mezi členy předsednictva byli např. 
Friedrich Grosse ml., Rudolf Adolph (knihkupec), Heinrich Czeschner (ar-
chitekt a stavitel), dr. G. Raynoschek (notář), Max Deutsch (komerční rada) 
aj.22 Od roku 1923 se začal spolek intenzivně věnovat problematice zajištění 
potřebné peněžní sumy na postavení Německého domu, především pomocí 
agitací. 

Dále byly zvažovány různé varianty a plány k realizaci projektu,23 avšak 
nakonec bylo dohodnuto, že se má přebudovat výstavní hala, která byla pro 
tento účel už v roce 1921 celá zakoupena spolky Německý dům, Německý di-
vadelní spolek a Německé Kasino. Po zjištění dobrého stavu budovy na konci 
roku 192424 pověřily spolky Německý dům a nově v listopadu 1924 vytvoře-
ný spolek Olmützer gemeinnützige Heim und Grundverwertungs Genossen-
schaft  m.b.H. (Olomoucké obecně prospěšné družstvo na zužitkování domu 
a pozemku, dále jen Družstvo Německého domu) udržením a správou bý-
valé výstavní haly šestičlenný výbor, ve kterém byli zastupitelé olomouckého 
Živnostenského spolku, Německého divadelního spolku a Spolku „Němec-
ký dům.25 Olomouckým stavitelem Heinrichem Czeschnerem byl vypraco-
22 Viz Preisausschreibung für das Konzerthaus in Olmütz. Mährisches Tagblatt, 14. 11. 1925, 

s. 4; Rudolph Adolph, 70. Olmützer Blätter, 18, 1970, č. 3, s. 45; Ference, A. E.: Německé 
spolky, s. 235; Topolská, Lucie: Rudolf Adolph. In: Fiala-Fürst, Ingeborg (ed.): Lexikon 
deutschmährischer Autoren. Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur. 5. svazek. 
Olomouc 2002, nestr. (Adolph 2002/1). Dalšími členy byli E. Beil, J. Neubert, prof. H. Weber, 
F. Zouhar, H. Künstler, E. Musil, A. Steiger, L. Klein st., G. Th aler, Th . Schenk. Viz Raab, H.: 
Das deutsche Haus, s. 2.

23 Uvažovalo se tehdy o  domě v  Riegerově ulici č. 5, „Nordmährer“ včetně vedlejších domů 
v  Böhmengasse, o  stavebním místě vedle protestantského kostela, o  domu odborů, domu 
Lehnerta, přebudování tělocvičny atd. Viz Karschulin, A.: Vorgeschichte, s. 10.

24 Dobrý stav budovy potvrdil z Brna prof. dr. Bortsch (Technická vysoká škola), prof. dr. Hrach, 
z  Prahy architekt a  rektor dr.  Payer. Viz blíže Verein „Deutsches Haus“. Beschluß die 
Ausstellungshalle zu einem Deutschen Heim auszubauen (dále jen Ausstellungshalle). 
Mährisches Tagblatt, 12. 3. 1926, s. 3; Vereins- und Konzerthaus in Olmütz, s. 1; Karschulin, A.: 
Vorgeschichte, s. 9; Týž: Werdegang, s. 4; Raab, H.: Das deutsche Haus, s. 2.

25 21. 11. 1924 bylo rozhodnuto, že se má založit Olomoucké obecné prospěšné družstvo 
na zužitkování domu a pozemku. Registrace nového spolku následovala 21. 2. 1925 a zakládající 
valná hromada se konala 4. 4. 1925. Výstavní hala byla 15. 4. 1926 zapsána do pozemkové 
knihy jako majetek družstva. Viz Raab, H.: Das deutsche Haus, s. 2. Data a fakta k činnosti 
Spolku za  účelem založení německého spolkového domu, Spolku „Německého domu“, 
a Družstva německého domu blíže Týž: Daten und Namen. Mährisches Tagblatt, 9. 12. 1933, 
s. 12. K  činnosti těchto spolků v  tomto období viz blíže též Gründende Versammlung des 
Vereines „Deutsches Haus“. Mährisches Tagblatt, 5. 6. 1920, s. 4; Gründende Versammlung 
des Vereines „Deutsches Haus“. Mährisches Tagblatt, 9. 6. 1920, s. 4; Ausstellungshalle, s. 3; 
Karschulin, A.: Vorgeschichte, s. 10; Der Bau (R. L.). Mährisches Tagblatt, 9. 12. 1933, s. 10; 
Die Festrede Dr. Kofranyis (dále jen Festrede). Mährisches Tagblatt, 11. 12. 1933, s. 3; Raab, H.: 
Das deutsche Haus, s. 2–3.
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ván vzorový projekt na  přebudování haly, který měl představovat podklad 
pro plánovanou architektonickou soutěž, z  níž měl vzejít architektonický 
návrh na přebudování výstavní haly. Návrhy této soutěže, do které poslalo 
své projekty celkem 30 tuzemských a zahraničních architektů, byly předsta-
veny veřejnosti v prostorách Společnosti přátel umění na začátku listopadu 
1925. Mezi architekty, jejichž návrhy se dostaly do  užšího výběru, byli též 
olomoučtí rodáci Jacques Groag a Karl Fischer.26 Do poroty byli vybráni rek-
tor pražské německé technické vysoké školy prof. Payer (předseda), brněnští 
profesoři dr. R. Bortsch a dr. Hrach, dále byli v porotě i Olomoučané – vrchní 
stavební rada ing. Lechner, Heinrich Czeschner, architekt Langer, továrník 
dr. Rudolf Sallinger a vrchní medicinální rada dr. Adolf Kofranyi. Porota však 
nemohla žádnému z těchto návrhů udělit první cenu, poněvadž žádný z nich 
nebral ve větší míře ohled na účel a podmínky zadání.27 

Soutěžní návrhy byly sice „bestechend schön,“28 jak si vzpomínal dr. Alois 
Karschulin ve svém článku u příležitosti slavnostního otevření Německého 
domu v  roce 1933, ale vzhledem k fi nančním možnostem jen těžko usku-
tečnitelné, a proto stáli činitelé odpovědní za postavení Německého domu 
i po soutěži neustále před problémem, jak v jednom stavebním projektu slou-
čit požadavky29 na Německý dům s fi nančními možnostmi spolků, které byly 
pro tento účel založeny.30 Zmíněné nedostatečné fi nanční prostředky zapříči-
nily jednak ústupky vzhledem k architektuře avizovaného Německého domu, 
jednak několikrát odklad zahájení stavby, poněvadž Spolek „Německý dům“ 

26 Detailní popis všech návrhů, které se dostaly do užšího výběru, zveřejnil deník Mährisches 
Tagblatt 12. 11. 1925. Viz Zum Umbau der Ausstellungshalle. Besprechung der Entwürfe. 
Mährisches Tagblatt, 12. 11. 1925, s. 5.

27 Předpisy zadání zahrnovaly mj. maximální zachování starého stavebního stavu vzhledem 
ke zdivu a konstrukci, dodržení hranice pozemku, vyvarování se nadbytečného objemu sta-
vebního programu aj. Blíže viz tamtéž.

28 Překlad citátu: „ …opravdu nádherné …“ Viz Karschulin, A.: Vorgeschichte, s. 10. 
29 Ke zjištění přání spolků vzhledem k rekonstrukci a jejich ochotě se fi nančně na tomto projek-

tu podílet bylo např. 28. 5. 1926 uspořádáno zasedání spolků. Tamtéž.
30 K architektonické soutěži viz blíže Konzerthaus in Olmütz. Mährisches Tagblatt, 3. 11. 1925, 

s. 4; Suchanek, Heinrich: Das Urteil des Konzerthaus-Preisgericht. Mährisches Tagblatt, 
9. 11. 1925, s. 2; Das neue Heim der Olmützer Deutschen. Mährisches Tagblatt, 11. 11. 1925, 
s. 2; Preisausschreiben für das Konzerthaus in Olmütz. Mährisches Tagblatt, 14. 11. 1925, s. 4; 
Der Bau, s. 10; Raab, H.: Das deutsche Haus, s. 2–3; Karschulin, A.: Vereinshaus, s. 7, 9. Dále 
viz Karschulin, A.: Werdegang, s. 4; Baugeschichte 1, s. 4–5.
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nechtěl riskovat, že by došlo při stavbě domu k zadlužení.31 Přestože se činitelé 
odpovědní za vybudování Německého domu snažili sehnat potřebnou sumu 
různými apely na německou veřejnost a potenciální sponzory, instalováním 
systému „Pfl egerdienst“ (pečovatelská služba)32 i  žádostí o  subvenci přímo 
u prezidenta republiky (1929), realizace plánu se podařila teprve po opako-
vaném přepracování projektu navrženém stavitelem Heinrichem Czeschne-
rem, který byl tímto úkolem po „nezdařené soutěži“ pověřen, a především 
rozhodnutím spolku Schlaraffi  a umístit v Německém domě nový rytířský sál. 
Spolek byl zároveň ochoten na stavbu výrazně fi nančně přispět. Především 
fi nanční příspěvek Viktora Hamburgera (továrník) na výstavbu nového sálu 
spolku výrazně pomohl při konečné realizaci projektu Německého domu. 
Rozhodnutí spolku Schlaraffi  a bylo dle Richarda Fischera motivováno stra-
chem před výpovědí z dosavadních spolkových místností, které se nacházely 
v stejném domě jako sídlo Německého Kasina (Riegerova ulice).33 

31 Už v  roce 1928 měla být zahájena stavba a  stejně jako přesunutý začátek prvního úseku 
stavby v následujícím roce 1929 byla i ona z fi nančních důvodů odkládaná. Kromě toho se 
nechtěl spolek kvůli stavbě zadlužovat. Viz blíže Der Bau des Deutschen Hauses wird schon 
im kommenden Frühjahr begonnen (dále jen Der Bau des Deutschen Hauses). Mährisches 
Tagblatt, 20. 2. 1928, s. 3; Vom deutschen Haus. Mährisches Tagblatt, 10. 05. 1928, s. 3; 
Hauptversammlung des Vereines Deutsches Haus. Der Bau des Deutschen Hauses – eine 
Lebensfrage des Olmützer Deutschtums (dále jen Hauptversammlung. V. D. H.). Mährisches 
Tagblatt, 18. 3. 1929, s. 3.

32 Princip pečovatelské služby byl zaveden v roce 1923 a byl v prvé řadě zaměřen na německé 
spolky v Olomouci a okolí, i když byl vítán každý, kdo by byl ochotný se na této službě podílet. 
Každý spolek si měl podle toho vybrat jednoho opatrovníka, který měl s jinými členy spolku 
a se známými tvořit tzv. opatrovatelskou rodinu. Od každého člena této rodiny by vybral tento 
opatrovník měsíčně 1 korunu na  budování Německého domu. Blíže viz Verein „Deutsches 
Haus“ in Olmütz. An alle deutschen Volksgenossen in Stadt und Land! (dále jen Verein 
„Deutsches Haus“ ). Mährisches Tagblatt, 14. 4. 1923, s. 6; Fürs deutsche Haus. Mährisches 
Tagblatt, 16. 5. 1923, s. 3; Pfl egerdienst für das deutsche Vereins- und Konzerthaus (dále jen 
Pfl egerdienst). Mährisches Tagblatt, 27. 11. 1926, s. 3.

33 Dům v Riegerově ulici patřil majiteli jménem Loew, který údajně vyhrožoval výpovědí, pokud 
by se uvolnila ochrana nájemníků. Fischer, R: c. d., s. 3. Viktor Hamburger byl jedním ze 
zakladatelů pobočky Schlaraffi  a, což bylo celosvětové apolitické sdružení intelektuálů. 
V. Hamburger patřil podle M. Viktoříka ke  klíčovým osobnostem této organizace. Viz 
Viktořík, Michael: Osudy olomouckých sladoven a sladovnických fi rem. Olomouc 2007, s. 159. 
Blíže k potížím fi nancování postavení Německého domu, podílu spolku Schlaraffi  a na jeho 
fi nancování a  způsobu řešení tohoto problému viz Verein „Deutsches Haus“; Fürs deutsche 
Haus; Deutsches Haus. Mährisches Tagblatt, 2. 10. 1924, s. 4; Vereins- und Konzerthaus, s. 2; 
Pfl egerdienst; Der Bau des Deutschen Hauses, s. 3; Vom deutschen Haus. Mährisches Tagblatt, 
10. 05. 1928, s. 3; Hauptversammlung. V. D. H.,18. 3. 1929, s. 3; Festrede, s. 3; Karschulin, 
A.: Vorgeschichte, s. 10; Raab, H.: Das deutsche Haus, s. 3; Einweihung und Eröff nung des 
Deutschen Vereinshauses in Olmütz (dále jen Einweihung und Eröff nung). Deutsche Zeitung, 
12. 12. 1933, s. 6.
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Hrozba, že Německé Kasino by muselo opustit své sídlo a obavy z mož-
ných změn pravidel ohledně využití Reduty byly důvody, proč se v červnu 
1930 dlouholetý činitel v zájmu Německého domu Josef Föhner zasadil o co 
nejrychlejší realizaci plánované stavby.34 Jeden z hlavních problémů při akvi-
zici fi nančních prostředků představovala pravděpodobně redukce fi nančních 
možností velkých sponzorů a jiných korporací, jako např. spolků. Důsledky 
války a politických změn se projevily též v německých hospodářských kru-
zích nebo v jiných spolcích. Výmluvná byla reakce na článek českého deníku 
Večerník, který se údajně negativně vyjádřil k žádosti o subvenci, zveřejněné 
v deníku Mährisches Tagblatt. Na výzvu Večerníku, že by se na stavbě Ně-
meckého domu měly fi nančně podílet majetné vrstvy německého obyvatel-
stva, čímž myslel německé milionáře a  židovské továrníky, reagoval deník 
Mährisches Tagblatt s poděkováním za český apel na majetné německé oby-
vatelstvo i s upozorněním, že se bohužel okruh těch Němců, kteří by přichá-
zeli v úvahu pro takové bohaté fi nanční příspěvky,35 zúžil, což bylo dle deníku 
způsobeno „durch zahlreiche im Geiste des „Večernik“ getroff ene Maßna-
hmen, wie Bodenrefom, Nichteinlösung der Kriegsanleihe, Ausschließung 
von öff entlichen Lieferungen, kurz durch all das, was die „Narodni Jednota“ 
und der „Večernik“ „nationale Restitution“ nennen, ist das Deutschtum ver-
armt, die Zahl der reichen jüdischen Fabrikanten gewaltig reduziert und das 
was noch übrig bleibt, wird langsam aber sicher durch einen promt arbeiten-
den Steuerapparat ausgesogen.“36

Důvody uvedené v  citátu ovlivnily pravděpodobně štědrost zmíněných 
vrstev německého, resp. německo-židovského obyvatelstva Olomouce a dá se 
předpokládat, že dřívější Spolek za účelem založení německého spolkového 
domu nebyl jediný, kterému se zdecimoval spolkový peněžní majetek v dů-
sledku válečných půjček a poválečného znehodnocení peněz. Na tomto místě 
má být připomenut osud rodiny Primavesi. Slavný architekt Josef Hoff mann, 
který byl jedním ze zakladatelů Wiener Werkstätte, která byla fi nančně pod-
porovaná právě ze strany Otty Primavesi, se ve své autobiografi i zmínil, že 
rodina Primavesi přes noc ztratila na Moravě vše, co bylo považováno za bez-
pečné a  byla nucená se přeorientovat a  začít znovu, což zase podle Josefa 

34 Föhner, J.: c. d., s. 57.
35 Subventionsgesuch für das Deutsche Haus in Olmütz verursacht einen Angriff  in der tsche-

chischen Presse. Mährisches Tagblatt, 5. 10. 1929, s. 3.
36 Překlad citátu: „Všemi těmi opatřeními, jako je pozemková reforma, nevyřešení válečných 

půjček, vyloučení z veřejných dodávek, zkrátka tím vším, co „Večerník“ a „Národní jednota“ 
nazývají „národními restitucemi“, je němectví zuboženo, počet bohatých židovských fabri-
kantů násilně redukován a to, co ještě zbylo, je pomalu, ale jistě vysáváno promptně pracují-
cím daňovým aparátem.“ Viz tamtéž.
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Hoff manna natolik trápilo Ottu Primavesi, že „v smrti hledal vysvobození.“ 
Sebevraždu Otto Primavesi ofi ciálně nespáchal, zemřel v lednu 1926 na zápal 
plic, avšak výrok Josefa Hoff manna demonstruje zoufalou situaci Otty Pri-
mavesiho, ve které se nejen kvůli převratu ocitl.37 Jeho příbuzný Robert Pri-
mavesi zemřel zchudlý několik měsíců poté a v novinách se spekulovalo, že 
ani on se nemohl vyrovnat s fi nančním zhroucením rodinného podnikání.38

3 Postavení olomouckého Německého domu v roce 1933

Konečné rozhodnutí o zahájení přebudování výstavní haly padlo 17. pro-
since 1932 a předseda družstva dr. Rudolf Sallinger, místostarosta Olomouce, 
který se mj. postaral o to, aby byly pro budoucí zahradu zakoupeny pozemky 
hraničící s výstavní halou, označil toto rozhodnutí za vánoční dárek němec-
kému obyvatelstvu v Olomouci. Avšak dokončení stavby se tzv. vůdce olo-
mouckých Němců dr. Rudolf Sallinger už nedožil.39 S přestavbou se začalo 
v dubnu následujícího roku a během sedmi měsíců byl dům pod vedením 
architekta Heinricha Czeschnera dokončen, kromě jižní části výstavní haly, 
jejíž výstavba se musela z fi nančních důvodů odložit, poněvadž si to mece-
náši na poslední chvíli rozmysleli. Během stavby byl kladen důraz především 
na  to, aby byli zaměstnáni místní němečtí dělníci, řemeslníci, živnostníci 
a fi rmy. V průběhu stavby bylo též rozhodnuto, že v Německém domě má být 
umístěno i jeviště a jako poradce a pomocník byl činný Viktor Kullil (majitel 
papírnictví).40 Počítalo se s uváděním divadelních her nejen ze strany laické-
37 Noever, Peter – Pokorný, Marek (ed.): Josef Hoff mann. Autobiografi e. Vídeň 2009, s. 101; 

Zur Insolvenz Primavesi. Mährisches Tagblatt, 23. 1. 1926, s. 3; Otto Primavesi gestorben. 
Mährisches Tagblatt, 9. 2. 1926, s. 3; Das Ende der Wiener Werkstätte. Die letzten Reserven der 
Familie Primavesi verloren. Mährisches Tagblatt, 27. 8. 1932, s. 4. 

38 Zur Insolvenz Primavesi. Tamtéž; Robert Primavesi †. Mährisches Tagblatt; 20. 4. 1926, s. 2. 
39 Povolení ke koupi sousedních pozemků udělilo městské zastupitelství družstvu 2. 11. 1926. 

Pozemky pro budoucí zahrady byly pak koupeny v roce 1927. Karschulin, A.: Vorgeschichte, 
s. 10; Raab, H.: Das deutsche Haus, s. 3. Dr.  Rudolf Sallinger byl od  roku 1928 druhým 
starostou, který se výrazně zasadil za  zájmy olomouckých Němců a  správu města. Zemřel 
v  srpnu 1933. Jako vůdce Němců byl označen např. v  článcích Mährisches Tagblatt 
publikovaných u příležitosti jeho 50. narozenin v roce 1933 a jeho smrti ve stejném roce. Blíže 
Wyličil, Eduard: Dr. Rudolf Sallinger. Zu seinem 50. Geburtstage am 4. April. Mährisches 
Tagblatt, 3. 4. 1933, s. 3; Das plötzliche Ableben des Olmützer Vizebürgermeisteres Dr. Rudolf 
Sallinger. Mährisches Tagblatt, 10. 8. 1933, s. 3; Vizebürgermeister Dr.  Rudolf Sallinger. 
Mährisches Tagblatt, 11. 8. 1933, s. 3; Trauerfeier für Vizebürgermeister Dr. Rudolf Sallinger. 
Mährisches Tagblatt, 16. 8. 1933, s. 3; Festrede, s. 3; An die deutschen Frauen und Mädchen 
von Olmütz! (dále jen Deutsche Frauen und Mädchen). Mährisches Tagblatt, 9. 12. 1933, s. 4; 
Einweihung und Eröff nung, s. 6.

40 Blíže k Viktoru Kullilovi Lm. Viktor Kullil siebzig Jahre. Olmützer Blätter, 3, 1955, č. 7, s. 11. 
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ho divadelního souboru, nýbrž též s využitím jeviště Německým divadelním 
spolkem. Pro účely Německého divadelního spolku bylo jeviště však příliš 
malé. I přední hudební činitel Josef Heidegger41 projevil ochotu uvádět hu-
dební díla, pokud by to prostor umožnil.42 

Slavnostní otevření se konalo 62 let po zrodu myšlenky na postavení Ně-
meckého domu, a  to 10. prosince 1933 za  účasti olomouckých městských 
zastupitelů a představitelů německé obce z  „jazykového ostrova“. Přítomni 
byli též reprezentanti veškerých německých spolků a obyvatelé reprezentu-
jící různé profesní skupiny a společenské vrstvy. Mezi hosty byli dle deníku 
Deutsche Zeitung také obyvatelé českého národa. Slavnostní den byl roz-
dělen na dvě části. Dopolední program se skládal z posvěcení Německého 
domu světícím biskupem dr.  Schinzelem, slavnostního projevu dr.  Adolfa 
Kofranyiho (vrchní sanitní rada),43 projevů stavitele Heinricha Czeschnera 
a předsedy stavebního výboru Roberta Hollause. Závěr projevů tvořila slo-
va poděkování a přání dr. Fritze Czermaka (právník)44 jménem Deutscher 
Volksrat (Německé národní rady). O hudební stránku programu se postaraly 
Musikverein (Weihe des Hauses/Beethoven) a  Männergesangsverein (123 
Psalm/Schubert a  Heimatgebet/Kauns). Večerní program byl zábavného 
charakteru, vystupovala koncertní pěvkyně Emmy Eff enberger, operní pěvec 
Fritz Loidolt, vídeňský herec Aurel Nowotny a kapela Rauner zahrála zábav-
nou taneční hudbu.45 

41 Josef Heidegger byl ve dvacátých a třicátých letech v Olomouci sbormistrem Musikvereinu 
(Hudební spolek), Männergesangsvereinu (Mužský pěvecký spolek) a  Damensingvereinu 
(Ženský pěvecký spolek). Blíže k  Josefu Heideggerovi viz Ference, A. E.: Německé spolky, 
s. 64. 

42 Podrobněji ke konečnému rozhodnutí zahájit stavbu a k jejímu provedení, včetně detailního 
seznamu fi rem, které svou prací přispěly k  výstavbě Německého domu, Karschulin, A.: 
Vorgeschichte, s. 9–10; Der Bau, s. 10; Festrede, s. 3; Raab, H.: Das deutsche Haus, s. 3; Einweihung 
und Eröff nung, s. 6; Baugeschichte 1, s. 4–9; Baugeschichte 2, s. 9–10; Schein, Albert: Das 
Deutsche Th eater in Olmütz. In: Festschrift , s. 19; Zimprich, R.: c. d., s. 104–105.

43 Zastával v  tom čase pozici vedoucího zástupce předsedy družstva. Viz Einweihung und 
Eröff nung, s. 6; Die Olmützer Schlaraffi  a. Olmützer Blätter, 43, 1995, č. 3, s. 34. 

44 Dr. Fritz Czermak se stal po okupaci 15. března vládním komisařem Olomouce a v této funkci 
působil do ledna 1942. Blíže k jeho osobě Ference, Anja Edith: Příspěvek k zhodnocení role 
Dr. Fritze Czermaka za období 1938 a 1945. In: Střední Morava, Vlastivědná revue, 15, 2009, 
č. 29, s. 4–33.

45 K slavnostnímu posvěcení Německého domu viz blíže Eröff nungsfeierlichkeiten des Deutschen 
Vereinshauses. Mährisches Tagblatt, 9. 12. 1933, s. 4; Die feierliche Weihe des neuerbauten 
Vereinshauses (dále jen Feierliche Weihe). Mährisches Tagblatt, 11. 12. 1933, s. 3; Suchanek, 
Heinrich: Der Festabend (Dr. H. S.). Mährisches Tagblatt, 11. 12. 1933, s. 4; Einweihung und 
Eröff nung, s. 6; Feierliche Eröff nung des Deutschen Hauses in Olmütz (dále jen Feierliche 
Eröff nung). Olmützer Anzeiger, 16. 12. 1933, s. 5.
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S otevřením Německého domu byla spojena přání a očekávání vzhledem 
k  funkci tohoto domu. Německý dům se měl stát, jak už bylo v dřívějších 
letech vysloveno, kulturním, duchovním, společenským a národním domo-
vem německého obyvatelstva z Olomouce a „jazykového ostrova“, bez ohledu 
na politickou příslušnost a  stavovské, hodnostní nebo třídní rozdíly. Dům 
měl symbolizovat jednotu místního němectví, se kterým se spojovala na-
děje na obnovení kulturního vzestupu.46 S ohledem na českou většinu bylo 
před slavnostním posvěcením budovy v  jednom článku v  deníku Mähris-
ches Tagblatt upozorněno na  slova ministra školství dr.  Derera o  staletích 
soužití obou národů a dále bylo napsáno: „Darin [Deutsches Haus] soll al-
les eher denn eine Kampfansage an das Staatsvolk erblickt werden. Nichts 
liegt uns ferner; im Gegenteil, nichts wünschen wir uns sehnlicher, als mit 
diesem im schönsten Einverständnis zu leben. …Wir achten das tüchtige, 
durchgebildete und unter allen slawischen Völkern am stärksten mit west-
licher Kultur erfüllte tschechische Volk und wir versagen im Besonderen 
nicht unsere Anerkennung; ja unseren Respekt den hiesigen Tschechen vor 
ihrer aufb auenden, mit stärkster Energie erfüllten auf den Aufschwung der 
Stadt gerichteten Tätigkeit. An dieser gefühlsmäßigen Einstellung zu unse-
ren tschechischen Mitbürgern soll das Deutsche Vereinshaus nichts ändern. 
… Geschlossene Einigkeit unter uns [Deutsche], ungetrübtes Einvernehmen 
mit dem tschechischen Volke – das sind die Wünsche, die uns beseelen im 
Augenblick der Weihe des schönen Gebäudes…“ 47 Autor článku též vyjádřil 
naději, že se začínající spolupráce na duchovním, kulturním a hospodářském 
poli bude prohlubovat. 

46 Blíže srovnej Die Eröff nung des Deutschen Vereinshauses. Mährisches Tagblatt, 9. 11. 1933, 
s. 3; Weihe des neuen Deutschen Vereinshauses. Dr. W. Olmütz, 9. Dezember (dále jen Weihe). 
Mährisches Tagblatt, 9. 12. 1933, s. 1–2; Deutsche Frauen und Mädchen, s. 4; Feierliche Weihe; 
Herbst-Konzert des Männer-Gesangsvereines (A. D-r.). Mährisches Tagblatt, 11. 12. 1933, s. 4; 
Einweihung und Eröff nung, tamtéž; Feierliche Eröff nung, tamtéž. 

47 Překlad citátu: „V něm [v Německém domě] je třeba vidět především všechno jiné než výzvu 
národa k boji. Nic nám není vzdálenější; naopak, nic si nepřejeme z celé duše víc, než žít 
v tomto krásném souladu … Ceníme si udatného, vzdělaného národa, českého národa, mezi 
všemi ostatními slovanskými národy nejvíce naplněného západní kulturou a nezříkáme se 
nijak vlastního uznání; náš respekt platí pro zdejší Čechy, naplněné svou činorodou a silnou 
energií ku prospěchu tohoto města. Na tomto citlivém vztahu k našim českým spoluobčanům 
nemá Německý dům co změnit… Jednota uzavřená mezi námi [Němci], nezkalená jednota 
s českým národem – to jsou přání, která nás v tomto okamžiku vnitřně spojují při zasvěcení 
této krásné budovy.“ Viz Weihe. Už v roce 1930 prohlásil Josef Föhner ve svém článku o spolku 
Deutsches Haus, zveřejněném v  deníku Mährisches Tagblatt, že vybudování Německého 
domu nesměřuje proti nikomu. Podle něj usiluje olomoucké německé obyvatelstvo jednak 
o opravdové porozumění s jinými národnostmi, jednak o mír a respektování svých práv. Viz 
Föhner, J.: c. d., s. 57.
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Výše uvedený výrok o harmonickém soužití s českými spoluobčany a tou-
ha po  intenzivnější spolupráci dokumentují, že ještě v  roce 1933, kdy byla 
zhruba dva měsíce před slavnostním otevřením olomouckého Německého 
domu založena Sudetoněmecká fronta, existovala mezi částí olomouckých 
Němců vůle spolupracovat v aktivistickém duchu. Zajímavá v tomto kontextu 
je reakce na zmíněná přátelská gesta, která byla vyslovená v deníku Mähris-
ches Tagblatt v  českých denících Našinec a  Pozor i  v  lokálním německém 
tisku Deutsche Zeitung a Olmützer Anzeiger. Našinec celou událost vůbec 
nekomentoval a v Pozoru byl otištěn dva dny před slavnostním posvěcením 
Německého domu příspěvek starosty Richarda Fischera, který popřál olo-
mouckým Němcům a jejich domu hodně štěstí. Podal dále stručně přehled 
o zrodu myšlenky Německého domu a o historii snah olomouckých Němců 
postavit dlouho vytoužený Německý dům; v tomto kontextu si dovolil při-
pomenout skutečnost, že od zrodu myšlenky na zřízení českého národního 
domu k jeho otevřením uplynuly tehdy jen 3 roky, aniž by za tím projektem 
stála bohatá česká menšina. K přátelským slovům se Pozor též nevyjadřoval.48 
V obou německých novinách nebyl vztah mezi Německým domem a českým 
národem přímo tematizován. Byl především zdůrazněn kulturní a soudržný 
účel domu.49

Navzdory všem pokusům o  plánované a  časové rozdělení jednotlivých 
akcí, koncertů, slavností, přednášek atd. se v podstatě během celého období 
první republiky téměř nic nezměnilo, zvlášť po výstavbě Německého domu, 
se kterým byla spojena očekávání na zlepšení kritizovaného, nekoordinova-
ného stavu německého kulturního života, což vedlo v květnu 1937 k apelu 
na místní spolky, který vyzýval předsedy spolků, aby „…ihr übergroßes Pro-
gramm nach den tatsächlichen Bedürfnissen zu revidieren und einer öko-
nomisch klugen Zeiteinteilung zu unterwerfen. Es ist unbedingt notwendig, 
daß in unserer Stadt die Vortragsprogramme gewissermaßen von einer Zen-
tralstelle aus eine gerechte Auft eilung und Zeiteinteilung erfahren werden. 
Denn etwas muß geschehen, soll nicht durch dieses Wirrwarr der Veran-
staltungen das kulturelle Leben in Olmütz Schaden erleiden – und dies zum 
Verderben unserer kulturellen Vereine selbst … .“50 
48 Fischer, R.: c. d., s. 3.
49 Viz Einweihung und Eröff nung, s. 6; Feierliche Eröff nung, s. 5.
50 Překlad citátu: „… svůj velkolepý program revidovali podle skutečných potřeb a podřídili ho 

ekonomicky vhodnému časovému rozložení. Je bezpodmínečně nutné, aby v našem městě byly 
zajištěny přednáškové programy v určitém smyslu centrálním místem spravedlivě a časově. 
Pak se musí něco stát, tímto zmatkem nemohou trpět akce kulturního života v Olomouci – 
ke škodě našich kulturních spolků …“ Viz Ein Apell an unsere Vereine! Mährisches Tagblatt, 
7. 5. 1937, s. 3. Též v roce 1931 najdeme v deníku Mährisches Tagblatt článek, který na tento 
přetrvávající problém upozorňoval. Viz Warum nicht? Mährisches Tagblatt, 16. 3. 1931, s. 2–3.
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Apel na spolky nepřekvapí, poněvadž zhruba rok předtím, v dubnu 1936, 
kritizovalo v rámci ankety „Was gefällt und mißfällt Ihnen an Olmütz?“ (Co 
se Vám na Olomouci líbí a nelíbí?) několik olomouckých osobností (např. 
Rudolph Adolph, Heinrich Suchanek51, Ada Trunz) stále se vyskytující roz-
tříštění jednotlivých spolků a chybějící jednotu spolků, avšak bylo též oce-
ňováno, že se situace v porovnání s poměry poválečných let zlepšila. Není 
vyloučeno, že to souviselo se stále existujícím povědomím kast, jak se vyjád-
řil rabín dr. Berthold Oppenheimer. Podle něho se povědomí kast projevuje 
v různém společenském rozčlenění a je vyvoláno přirozeným sociálním vrst-
vením společnosti.52

4 Závěr

Myšlenka na postavení německého domu, který se měl stát střediskem 
olomouckých německých spolků, se sice zrodila už v létě 1871, avšak jeho re-
alizace se protáhla na více než půlstoletí. Před první světovou válkou přispěly 
k odložení realizace projektu olomouckého Německého domu ekonomické 
motivy, státoprávní postavení německy mluvícího obyvatelstva v rakousko-
-uherské monarchii a pocit chybějící naléhavosti celého projektu. Po převra-
tu si uvědomilo německé obyvatelstvo, že v nové, převážně české Olomouci 
nemá žádnou jednotnou společenskou a  kulturní instituci, která by před-
stavovala středisko jejího národnostního a  kulturního dění. Zároveň bylo 
s myšlenkou na postavení Německého domu ve dvacátých a třicátých letech 
minulého století spojeno přání a očekávání, že se tímto způsobem dá překo-
nat roztříštění německého kulturního a spolkového života (tzv. Vereinsmei-
erei). Nedostatečné fi nanční prostředky zapříčinily po válce jednak ústupky 
vzhledem k architektuře plánovaného Německého domu, jednak několikrát 
odklad zahájení stavby. Německý dům byl nakonec slavnostně otevřen 10. 
prosince 1933. S  Německým domem si olomoucké německé obyvatelstvo 
sice postavilo budovu, která ztělesnila jeho společenskou a kulturní jednotu, 

51 Heinrich Suchanek byl divadelním kritikem deníku Mährisches Tagblatt a učil na olomouckém 
německém reálném gymnáziu. Jeho zkratka pod publikovanými příspěvky byla obvykle 
Dr. H. S. Blíže k jeho osobě Prof. Dr. Heinrich Suchanek gestorben. Olmützer Blätter, 14, 1966, 
č. 9, s. 132–133. 

52 Výraz „Kastengeist“ (povědomí kast), které prý ve městě zavládlo, používal v rámci ankety 
též Rudolph Adolph. Názory k  roztříštění spolků (Vereinsmeierei) a  jejich nedostačující 
sjednocení viz též ankety z  dubna 1936 Was gefällt und was mißfällt Ihnen an Olmütz? 
Mährisches Tagblatt, 11. 4. 1936, s. 8–11.
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ale samotné postavení Německého domu přispělo jen nedostatečně k odstra-
nění kritizovaného nekoordinovaného stavu německého kulturního života. 

Resumé

Německý dům v meziválečné Olomouci – 
spojka mezi německými spolky 

a ústřední instituce pro péči o německou kulturu

K dějinám Německého domu v Olomouci nebyla dosud vypracovaná sa-
mostatná studie. Předložená studie se proto zabývá zrodem myšlenky na po-
stavení olomouckého Německého domu ve druhé polovině 19. století, jeho 
realizací v roce 1933 a významem pro německy mluvící obyvatelstvo města 
především ve dvacátých letech minulého století.

První část studie se zabývá vznikem myšlenky a pokusy o realizaci stavby 
Německého domu před vypuknutím první světové války. Druhá část temati-
zuje úsilí německých, kulturně zainteresovaných kruhů olomoucké německé 
společnosti o uskutečnění projektu na postavení Německého domu v prvním 
desetiletí po založení první Československé republiky. Kromě toho byly ana-
lyzovány význam a funkce avizovaného Německého domu pro společenský 
a kulturní život olomoucké německé komunity. Závěrečná, třetí část studie se 
věnuje stavbě Německého domu, s níž se začalo v prosinci 1932, slavnostní-
mu otevření o rok později a zabývá se i otázkou, zda se pomocí Německého 
domu podařilo zlepšit stav německé kultury s ohledem na kritizovanou ne-
dostatečnou koordinaci německého kulturního a spolkového života a jejího 
roztříštění.

Zusammenfassung

Das Deutsche Haus in Olmütz während der Zwischenkriegszeit – 
Mittler zwischen den deutschen Vereinen und Zentrum 

der deutschen kulturellen Tätigkeiten

Zur Geschichte des Deutschen Hauses in Olmütz wurde bisher noch 
keine eigenständige Studie ausgearbeitet. Die vorliegende Studie beschäft igt 
sich darum mit der Entstehungsgeschichte des Gedankens der Errichtung ei-
nes Deutschen Hauses in Olmütz in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts 
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sowie mit dessen Bau im Jahre 1933 und seiner Bedeutung für die deutsch-
sprachige Bevölkerung der Stadt vornehmlich in den 20er Jahren des letzten 
Jahrhunderts.

Der Schwerpunkt des ersten Teils der Studie liegt auf der Entstehungs-
geschichte des Gedankens der Errichtung eines Deutschen Hauses und auf 
den Versuchen, dieses Projekt vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges umzuse-
tzen. Der zweite Teil thematisiert die Bemühungen der kulturell engagierten 
deutschensprachigen Kreise in Olmütz um die Verwirklichung des Projektes 
zur Errichtung eines Deutschen Hauses im ersten Jahrzehnt nach der Grün-
dung der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Daneben wurden auch 
die Bedeutung und die Funktion des geplanten Deutschen Hauses für das 
gesellschaft liche und kulturelle Leben der deutschsprachigen Kommunität 
in Olmütz analysiert. Der abschließende dritte Teil der Studie widmet sich 
der Errichtung des Deutschen Hauses, mit dessen Bau man im Dezember 
1932 begann und dessen feierliche Einweihung im Jahr darauf stattfand. Des 
Weiteren beschäft igt sich dieser Teil mit der Frage, ob es gelang mittels der 
Errichtung des Deutschen Hauses den Zustand der deutschen Kultur im 
Hinblick auf die mangelnde Koordination des deutschen Kultur- und Vere-
inslebens sowie seiner Zersplitterung zu verbessern.

Übersetzt von Anja Edith Ference, M.A., Ph.D.

Summary

The German House in Interwar Olomouc – the Connection among 
German Societies and the Centre for Keeping German Culture

Th e history of the German House in Olomouc has not been presented 
in a separate study yet. Th at is why the following study deals with the birth 
of the idea to build the German House in Olomouc in the second half of the 
19th century, its realization in 1933 and its meaning for German speaking 
people in Olomouc primarily in the twenties of the last century.

Th e fi rst part of this article focuses on the birth of the idea to build the 
German House and the attempts to realize it before the eruption of the 
First World War. Th e second part concentrates on the eff ort of German 
culturally involved groups of German society in Olomouc to turn the project 
of establishment the German House into reality in the fi rst decade aft er the 
establishment of the fi rst Czechoslovak Republic. Besides, the meaning and 
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function of the announced German House for the social and cultural life of 
the German community in Olomouc have been analyzed. Th e fi nal part of 
this study examines the building of the German House, which was started 
in December 1932, the opening ceremony a  year later and also answers 
a question whether the German House has helped to improve the state of the 
German culture with the respect to the criticized insuffi  cient coordination of 
the German cultural and society life and its fragmentation. 

Key words:
Th e German Society House, the German House, German societies in Olo-
mouc in 1871–1933, activities of German societies in Olomouc in the fi rst 
Czechoslovak Republic 
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Klasičtí filologové ve vědeckých 
komisích České akademie věd a umění 
v protokolech ze schůzí III. třídy 
v letech 1918–1952
Ivana Koucká

1 Úvod

První stanovy České akademie věd a umění (dále jen ČAVU nebo Aka-
demie)1 schválené císařem Františkem Josefem I. v roce 1891 rozdělovaly její 
členy do čtyř tříd. V I. třídě měla Akademie pěstovat: „vědy fi losofi cké, stát-
ní, právní a společenské, historii a starožitnosti vůbec a se zvláštním ohle-
dem na prozkoumání vlasteneckých památek; v II. třídě vědy matematické, 
přírodní – čítajíc v to i lékařskou – zeměpisné vůbec a zejména se zřetelem 
na fysikální, přírodovědecké a zeměpisné proskoumání vlasti; ve III. třídě ja-
zykozpyt řečí starých a novějších vůbec s hlavním zřetelem na vývoj řeči čes-
ké, na prozkoumání její literatury, jejích památek a dějin; ve IV. třídě českou 
krásnou literaturu, umění výtvarné a skladby hudební, zejména se zřetelem 
na pěstování umění domácího, jakož i na prozkoumání a znalost jeho starých 
památek a dějin“.2, 3 

Toto základní rozdělení zůstalo zachováno po celou dobu existence Aka-
demie, tj. až do roku 1952.4 Ve III. třídě pak dominovala především česká 
1 Do roku 1918 zněl ofi ciální název České akademie věd a umění (dále jen ČAVU nebo Akade-

mie) Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. V příspěvku bude 
používáno označení ČAVU nebo Akademie bez zřetele k časovému období její existence.

2 Stanovy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. In: Almanach 
České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (dále jen Almanach), 1, 
1891, s. 75–76.

3 Formulace z nových stanov roku 1923 zněla: „studium jazyků a literatur starých a novějších 
vůbec, s hlavním zřetelem k vývoji řeči československé, k prozkoumání její literatury, jejích 
památek a dějin“. Viz Stanovy České akademie věd a umění (dále jen Stanovy 1923). Praha 
1923, s. 5.

 Návrh stanov z  roku roku 1950, které ale nakonec nebyly přijaty, dal za  úkol III. třídě 
pěstovat „vědy fi lologické a vědy k fi lologii příslušné, zejména pak studium jazyka českého 
a slovenského a jejich literatur“. Viz Beran, Jiří: Stanovy České akademie věd a umění (dále jen 
Stanovy). In: Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích. Ed. Alena Míšková, 
red. Hana Barvíková. Práce z Archivu akademie věd. Řada A. Svazek 9. Praha 2007, s. 98.

4 Druhé stanovy z  roku 1923 v  podstatě platily, s  drobnými změnami schválenými v  roce 
1931, až do roku 1952, pouze „v období nacistické okupace muselo být ze stanov odstraněno 

Historica Olomucensia 45–2013 (121–139)



122

fi lologie, ale vedle ní zde byla zastoupena i klasická fi lologie, germanistika, 
romanistika a postupně také slavistika, anglistika, orientalistika, indologie, 
srovnávací jazykozpyt a sinologie.

Důležitým pramenem pro poznání činnosti jednotlivých tříd jsou proto-
koly z jejich schůzí. Konaly se v pravidelných lhůtách, jednak řádné, kromě 
toho i mimořádné, jestliže si jejich svolání vyžádal třídní předseda nebo nej-
méně tři členové Akademie oprávnění k hlasování. Program schůze stano-
vil předseda v souhlase s třídním sekretářem (tajemníkem). Ten také sepsal 
o jejím průběhu protokol, který předložil předsedovi k společnému podpisu 
a následně ke schválení na nejbližší třídní schůzi.5 

Dochované protokoly ze schůzí III. třídy jsou součástí fondu ČAVU ulo-
ženého v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd České republiky (dále 
jen MUA AV ČR). Pokrývají celé období její činnosti mezi lety 1890–19526 
a zaznamenávají průběh třídních schůzí podle předem ohlášeného progra-
mu. K základním zde projednávaným záležitostem náleželo téměř vždy při-
vítání účastníků schůze, blahopřání k významným životním jubileím členů 
či oznámení o jejich úmrtí, zprávy z prezidia Akademie,7 udělování stipen-
dií a podpor, zprávy z komisí, publikační záležitosti a volné návrhy a dotazy. 
Schůze se zpravidla konaly pětkrát ročně a na některých z nich byli také vo-
leni členové Akademie a funkcionáři třídy.8

Vedle publikačních aktivit věnovaly schůze III. třídy největší pozornost 
práci dvou základních typů komisí – prováděcích (čili vědeckých) a porad-
ních. V četných z nich pracovali i klasičtí fi lologové. Předkládaný článek se 
koncentruje na  působení klasických fi lologů ve  vědeckých komisích, a  to 
na základě rozboru třídních protokolů ve vymezeném časovém období let 

všechno, co připomínalo existenci Československa“. Viz Beran, J.: Stanovy, s. 61–62.
5 K třídním schůzím a protokolům z nich viz § 45, 46 a 52 Jednacího řádu České akademie císaře 

Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (dále jen Jednací řád). In: Almanach, 1, 1891, 
s. 117, 118 a 122. 

6 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky (dále jen MUA AV ČR), fond Čes-
ká akademie věd a umění (dále jen ČAVU), kart. 14, inv. č. 28, Protokoly ze schůzí III. třídy 
za  rok 1918 (první protokol z  tohoto roku je datován 30. ledna 1918); kart. 15, inv. č. 28, 
Protokoly ze schůzí III. třídy za roky 1919–1932; kart. 16, inv. č. 28, Protokoly ze schůzí III. 
třídy za roky 1933–1943; kart. 17, inv. č. 28, Protokoly ze schůzí III. třídy za roky 1944–1952 
(poslední protokol z roku 1952 má datum 13. června 1952). – V dalších poznámkách budu 
protokoly ze schůzí III. třídy citovat ve zkrácené podobě, tzn. že za slovem protokol uvedu 
pouze datum konání příslušné třídní schůze, ze které byl pořízen. 

7 Prezidium Akademie tvořil prezident ČAVU (nazývaný od roku 1923 předsedou) a generální 
sekretář (od roku 1923 generální tajemník).

8 Pravidelná schůzovní činnost III. třídy byla omezena za protektorátu po atentátu na R. Hey-
dricha v druhé polovině roku 1941, takže v uvedeném roce se konaly jen tři schůze, stejně jako 
v následujícím roce 1942. V roce 1945 proběhla pouze jedna schůze. 
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1918–1952.9 Nejdříve je však nutné detailněji charakterizovat rozdíl mezi 
dvěma zmíněnými typy komisí a podmínky pro členství v nich. 

2  Charakteristika vědeckých komisí

Podrobná ustanovení o komisích obsahuje § 49 Jednacího řádu ČAVU 
z roku 1891.10 Poradní komise byly zpravidla ustaveny k tomu, aby se vyjád-
řily o návrzích předložených třídám anebo aby samy připravily určité návrhy. 
Fungovaly pouze krátkodobě. Obsah jejich činnosti zachycený v protokolech 
ze schůzí III. třídy byl velmi různorodý a týkal se např. stanov a jednacího 
řádu, otázek členství, udělování podpor a  stipendií, referátů o  publikační 
činnosti, školské problematiky a  organizování vědeckých ústavů po  druhé 
světové válce. V některých z těchto poradních komisí byli zastoupeni i kla-
sičtí fi lologové, po roce 1918 nejprve prof. Františkem Grohem, od počátku 

9 I když se tento článek opírá především o archivní materiál, je třeba zmínit alespoň základní 
literaturu k dějinám ČAVU: Beran, Jiří: II. třída České akademie věd a umění. Dějiny věd 
a techniky, 4, 1971, s. 193– 308; Týž: I. a III. třída České akademie věd a umění v letech 1891–1914 
(dále jen I. a III. třída ). Československý časopis historický, 20, 1972, s. 457–484; Týž: Stanovy 
české akademie věd a umění. In: Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích. 
Ed. Alena Míšková, red. Hana Barvíková. Práce z archivu Akademie věd. Řada A. Svazek 9, 
Praha 2007, s. 61–133; Týž: Vznik a hlavní tendence ve vývoji České akademie věd a umění. In: 
Vývoj moderních vědeckých organizací v Československu. Práce z dějin přírodních věd, 4, 
1973, s. 91–100; Týž: Vznik České akademie věd a umění v dokumentech. Práce z dějin ČAVU. 
Série B. Svazek 2. Praha 1989; Beran, Jiří – Levora, Jiří: Několik poznámek k postavení KČSN 
a ČAVU ve vědě po r. 1918. In: Věda v Československu 1918–1952. Práce z dějin přírodních věd, 
11, 1979, s. 405–413; Hoffmannová, Jarmila: Institucionální zázemí humanitních a sociálních 
věd v českých zemích v letech 1848–1952. Práce z archivu Akademie věd. Řada B. Svazek 18. 
Praha 2009; Instituce, osobnosti, ideje a struktura vědy v českých zemích. Ed. Alena Míšková, 
red. Hana Barvíková. Práce z archivu Akademie věd. Řada A. Svazek 9. Praha 2007; Hušková, 
Helena: Česká akademie věd a umění a její vydavatelská činnost v letech 1890–1918. Knihovna, 
10, 1977, s. 205 –256; Martinovský, Martin: Založení České akademie císaře Františka Josefa 
pro vědu, slovesnost a umění. In: Studie a články. K dějinám vědy a vědeckých institucí. Práce 
z Archivu Akademie věd. Řada A. Svazek 7. Praha 2002, s. 179–187; Týž: Česká akademie 
věd a umění za protektorátu 1939–1945 (dále jen ČAVU za protektorátu). In: tamtéž, s. 189–
226; Míšková, Alena: ČAVU a ČSAV: Otázky kontinuity a diskontinuity II: (Vytvoření sboru 
členů ČSAV a jeho vztah k členské základně ČAVU a KČSN). In: Česká akademie věd a umění 
1891–1991. Sborník příspěvků k  100. výročí zahájení činnosti. Usp. Jiří Pokorný, red. Jan 
Novotný. Praha 1993, s. 101–123; Pokorná, Magdalena: Zahraniční kontakty České akademie 
věd a umění. In: tamtéž, s. 65–87; Pokorný, Jiří: Odkaz Josefa Hlávky: historie České akademie 
věd a  umění, Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, Marie a  Zdeňky Hlávkových, 
jakož i Národohospodářského ústavu. 2. vyd. Praha 2008; Šlechtová, Alena – Levora, Josef: 
Členové České akademie věd a umění 1890–1952. Praha 2004; Tvrdá, Jana – Folta, Jaroslav: 
K čs. vědecké základně let 1918–1939. Dějiny věd a techniky, 4, 1971, s. 209–227.

10 Jednací řád, s. 119–121.
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třicátých let 20. století zejména prof. Antonínem Salačem.11 Prováděcí komi-
se naopak působily trvale a byl jim svěřen k samostatnému provedení urči-
tý úkol.12 Jsou také označovány za vědecké, neboť jejich základní působnost 
spočívala v organizování vědecké práce Akademie a tříd. 

Členové komisí byli voleni na třídních schůzích především z okruhu řád-
ných a mimořádných členů Akademie. Činnosti komisí i třídních schůzí se 
příliš neúčastnila třetí základní kategorie členů – dopisující,13 která byla – ze-
jména pro nefunkčnost – zrušena v roce 1923.14 Postupně však byli přibíráni 
i další odborníci z řad nečlenů Akademie. V obou zmiňovaných typech ko-
misí působili zejména pražští členové, neboť mimopražští neměli často mož-
nost na jednání dojíždět.

Každá komise si zvolila svého předsedu a jeho zástupce, kteří museli být 
řádnými členy Akademie, a dále referenta a zapisovatele. O své činnosti pra-
videlně podávala stručné písemné zprávy podepsané předsedou a  referen-
tem, které se přikládaly k protokolu třídní schůze, v níž byly předloženy.15 
11 F. Groh, A. Salač, K. Hrdina a  B. Ryba byli např. členy správní komise ČAVU, která není 

zařazována do  žádné ze dvou základních skupin komisí. Patřila k  vrcholným orgánům 
Akademie a měla na  starosti především hospodářské záležitosti. V době protektorátu, kdy 
bylo svoláno pouze jedno valné shromáždění Akademie, ale v podstatě řídila její činnost. Byla 
vždy volena na tříletí a tvořilo ji prezidium Akademie, třídní sekretáři (od roku 1923 třídní 
tajemníci) a za každou třídu dva členové. Mohli být do ní přizváni i odborníci, nečlenové 
Akademie, avšak pouze s  poradním hlasem. Viz Hušková, H.: c. d. s. 213–214. F. Groh 
ve  správní komisi působil v  letech 1923–1940 (Protokol, 29. listopadu 1922, 28. listopadu 
1923, 1. prosince 1926, 27. listopadu 1929, 30. listopadu 1932, 27. listopadu 1935, 7. prosin-
ce 1938), A. Salač v  letech 1938–1947 (Protokol, 7. prosince 1938, 13. května 1942). Další 
volby se konaly až v roce 1947, kdy byl za III. třídu zvolen také K. Hrdina (Protokol, 7. pro-
since 1947). Od roku 1949 (po smrti K. Hrdiny) se stal členem komise B. Ryba (Protokol, 
9. listo padu 1949). 

 F. Groh byl mj. také zvolen do poradní komise s názvem stipendijní, která udělovala různé 
druhy podpor a stipendií (Protokol, 25. května 1924, 28. listopadu 1932), a do Komise pro 
Nadání Josefa, Marie a  Zdeňky Hlávkových, kde pracoval nepřetržitě v  letech 1924–1940 
(Protokol, 26. března 1924, 25. listopadu 1925, 9. prosince 1925, 26. ledna 1927, 25. ledna 1928 
(v tomto protokolu je uvedeno, že členové komise jsou zvoleni pro rok 1928, 1929 a 1930), 
14. prosince 1928, 27. listopadu 1929, 17. prosince 1930, 28. ledna 1931 (opět volba komise 
na  další tři roky), 27. ledna 1932, 30. listopadu 1932, 31. ledna 1934, 30. ledna 1935, 
3. února 1937, 2. února 1938. Nadání Hlávkových bylo hlavním zdrojem fi nancí pro III. třídu.

12 Jednací řád, s. 120.
13 K základním kategoriím členů Akademie patřili dopisující, mimořádní a  řádní. Dopisující 

členové se mohli účastnit práce v Akademii, ale neměli nikde hlasovací právo. Mimořádní 
členové směli hlasovat v  třídních schůzích, ale ne na  valných shromážděních. Kromě tří 
uvedených kategorií byli ještě voleni členové zahraniční, označovaní do  roku 1931 jako 
přespolní. Čestné členství v Akademii se získávalo za  zvláštní zásluhy o ni. Viz Beran, J.: 
Stanovy, s. 103. 

14 Tamtéž, s. 102. 
15 Jednací řád, s. 120.
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Některé z těchto zpráv, ale spíše až z pozdějšího období, se sporadicky docho-
valy a i v současném uspořádání protokolů ze schůzí III. třídy jsou uloženy 
ve fondu ČAVU za příslušnými třídními protokoly. Většinou však neobsahují 
více informací než základní záznamy z třídních schůzí.

Protokoly podávají údaje o volbách do vědeckých komisí, počtech jejich 
členů, četnosti zasedání v jednotlivých letech, základních vědeckých úkolech, 
případně i publikační činnosti. S tou také souviselo stanovení referentů pro 
posouzení předkládaných prací a informace o jejich posudcích. Zpracovávali 
je většinou členové komise, ale někdy požádali o vyhotovení referátu i ně-
kterého nečlena Akademie. Publikační činnost klasických fi lologů v  rámci 
ČAVU však není cílem tohoto článku a bude se jí zabývat až další dílčí pří-
spěvek.

3  Klasičtí fi lologové ve vědeckých komisích 

Zhruba polovinu vědeckých komisí vytvořila III. třída samostatně, zbý-
vající pak společně s  I., ojediněle i  se IV. třídou. Zvláštní postavení zaují-
mala celoakademická Archeologická komise.16 Mezi lety 1918–1952 najdeme 
v  analyzovaných protokolech tři, které umožňují podat ucelenější před-
stavu o názvech a počtu vědeckých komisí. Jedná se o přílohu k protokolu 
z 30. října 1925 nazvanou Volby stálých komisí, třídní protokol ze 7. pro-
since 1938 obsahující seznam komisí pro další funkční období a  protokol 
z 21. června 1950, v němž třídní tajemník navrhl jejich zjednodušení a zak-
tivování.17

V protokolu z  roku 1950 je vyjmenováno celkem 12 komisí III. třídy18 
a 11 společných komisí, z nichž je jako poslední zmíněna Komise pro úkoly 
Svazu akademií s třemi sekcemi – Slovník středověké latiny, Corpus vasorum 
a Forma orbis (viz níže).19 Ve výčtu chybí Archeologická komise. Z celkového 
počtu 34 vědeckých komisí participoval ve vymezeném časovém období let 
1918–1952 některý z klasických fi lologů na práci 19 z nich. V jednotlivých 
komisích byli zastoupeni po  svém zvolení za  mimořádné a  následně řád-
16 Beran, J.: I. a  III. třída, s. 468. Archeologická komise podléhala přímo prezidiu ČAVU. 

Měla 45 členů volených Akademií i  jednotlivými třídami. Viz Martinovský, M.: ČAVU 
za protektorátu, s. 197.

17 Volby stálých komisí, příloha k Protokolu, 30. října 1925; Protokol, 7. prosince 1938; Protokol, 
21. června 1950.

18 Protokol, 21. června 1950. V  protokolu je uvedena i  komise stipendijní, ale ta nepatřila 
k vědeckým pracovištím.

19 V údaji o počtu komisí se zastoupením klasických fi lologů považuji Komisi pro úkoly Svazu 
akademií za jeden celek. 
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né členy Akademie téměř všichni klasičtí fi lologové,20 univerzitní profesoři 
František Groh,21 Otakar Jiráni,22 Jaroslav Ludvíkovský,23 František Novot-
ný,24 Bohumil Ryba,25 Antonín Salač26 a Karel Svoboda27 a středoškolský pro-
fesor a později vysoký ministerský úředník Karel Hrdina.28 

20 Základní informace o členství v ČAVU podává již výše citovaná publikace Šlechtová, Alena 
– Levora, Josef: c. d. V další části poznámky uvádím data mimořádného a řádného členství 
v textu článku vyjmenovaných klasických fi lologů, přičemž údaj v publikaci je do roku 1923 
datem druhého kola volby členů na  valném shromáždění Akademie, od  nových stanov 
v  roce 1923 byli členové voleni jednokolově na  třídních schůzích: F. Groh – mimořádný 
člen (dále jen MŘ) 3. 12. 1909, řádný člen (dále jen Ř) 1. 12. 1915 (s. 83), O. Jiráni – MŘ 
11. 12. 1916, Ř 26. 11. 1924 (s. 131), J. Ludvíkovský – MŘ 25. 5. 1938 (s. 189), F. Novotný 
– MŘ 26. 11. 1924, Ř 29. 11. 1933 (s. 220), B. Ryba – MŘ 25. 5. 1938, Ř 28. 5. 1946 (s. 256), 
A. Salač – MŘ 26. 2. 1930, Ř 25. 5. 1938 (s. 261), K. Svoboda – MŘ 29. 1. 1936, Ř 28. 5. 1946 
(s. 287), K. Hrdina – MŘ 29. 11. 1933, Ř 31. 1. 1940 (s. 111). Mimořádnými členy ČAVU byli 
ještě mezi lety 1918–1952 čtyři další klasičtí fi lologové, kteří však nejsou uvedeni v  žádné 
vědecké komisi: univerzitní profesoři Antonín Kolář, Ferdinand Stiebitz a  Hynek Vysoký 
a středoškolský profesor Josef Miroslav Pražák. 

21 V následujících poznámkách uvedu alespoň základní literaturu k těm členům ČAVU, kteří 
participovali na práci vědeckých komisí: 

 Salač, Antonín: Nad rakví Františka Groha. Listy fi lologické (dále jen LF), 67, 1940, s. 409–411; 
Ryba, Bohumil: Za Františkem Grohem. Tamtéž, s. 411–413.

22 Groh, František: Otakar Jiráni. Praha 1935; Ryba, Bohumil: Za Otakarem Jiránim. LF, 61, 
1934, s. 2–8; Týž: Bibliografi e literárních prací O. Jirániho. Tamtéž, s. 8–18.

23 Nechutová, Jana: Operum Jaroslai Ludvíkovský conspectus inde ab anno 1965 continuantus. 
In: Classica atque medievalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. Brno 1975, s. 13–15; 
Nechutová, Jana: Prof. PhDr. Jaroslav Ludvíkovský. In: Jaroslav Ludvíkovský. Antika, Čechy 
a  evropská tradice, Brno 2002, s. 9–29. Nechutová, Jana: Profesor Jaroslav Ludvíkovský 
sedmdesátníkem. LF, 88, 1965, s. 365–371; Šprincl, Jan: Profesor Jaroslaus Ludvíkovský 
octogenarius. LF, 98, 1975, s. 33–40.

24 Hejzlar, Gabriel: Soupis literárních prací prof. dr. Františka Novotného. LF,  68, 1941, s. 297–310; 
Hošek, Radislav: Sté výročí Františka Novotného. LF, 104, 1981, s. 244–247; Janáček, Karel: 
Za profesorem Františkem Novotným. LF, 88, 1965, s. 285–294.

25 Nováková, Julie: Za  profesorem dr.  Bohumilem Rybou. Studia Comeniana et historica, 12, 
1982, č. 24, s. 114–121; Vysoký, Zdeněk K.: K sedmdesátinám profesora dr. Bohumila Ryby. LF, 
94, 1971, s. 163–172.

26 Akademik Antonín Salač. In: Studia antiqua Antonio Salač septuagenario oblata. Praha 1955, 
s. 6–12; Varcl, Ladislav: Akademik Antonín Salač. LF, 84, 1961, s. 1–4; Týž: Akademik Antonín 
Salač. Věstník ČSAV, 70, 1961, s. 122–123; Týž: Bibliografi e prací akademika A. Salače. Tamtéž, 
s. 123–135.

27 Varcl, Ladislav: Prof. Dr. Karel Svoboda 1888–1960. LF, 84, 1961, s. 5–7; Týž: † Prof. dr. Karel 
Svoboda 1888–1960. Zprávy Jednoty klasických fi lologů (dále jen ZJKF), 3, 1961, s. 1–4; 
Vysoký, Zdeněk K.: Bibliographie des ouvrages du professeur dr. Karel Svoboda. LF, 84, 1961, 
Eunomia, s. 1–20.

28 Ludvíkovský, Jaroslav: K. Hrdina. Naše věda, XXVII, 1949, s. 257– 260; Ryba, Bohumil: Nad 
rakví Karla Hrdiny. LF, 73, 1949, s. 161–162. 
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Samostatnou vědeckou komisí klasických fi lologů byla ve III. třídě Ko-
mise pro vydávání Bibliotéky klasiků řeckých a římských (další názvy v tříd-
ních protokolech: Komise pro vydávání klasiků řeckých a  římských, Komise 
pro vydávání překladů z klasiků řeckých a římských.) Působila od roku 189729 
a jejím základním úkolem bylo posuzovat překlady pro ediční řadu Biblio-
téka klasiků řeckých a římských (dále jen Bibliotéka), založenou prof. Janem 
Kvíčalou v  roce 1862,30 a  navrhovat III. třídě znění podmínek obsažených 
v písemné dohodě s překladateli a vydavateli.31 Měla také dbát o to, aby byla 
prostřednictvím kvalitních českých překladů šířena znalost významných li-
terárních děl. 

Informace o jejích jednáních jsou v protokolech zaznamenány několikrát 
ročně, zejména údaje o pracích předložených k vydání v Bibliotéce a referen-
tech stanovených pro jejich posouzení.32 Skládala se nejprve ze tří členů, jak 
dokládá protokol z roku 1918, kdy do ní byl po smrti prof. Josefa Krále při-
brán F. Novotný, na návrh O. Jirániho a F. Groha.33 V roce 1934 se po úmrtí 
O. Jirániho konala další doplňovací volba A. Salače.34 V roce 1939 se zvole-
ním B. Ryby a K. Svobody počet členů rozšířil na pět.35 Zesnulého F. Groha 
vystřídal v roce 1940 K. Hrdina.36 

Zlom v činnosti komise nastal v  roce 1943, kdy třídní schůze schválila 
její zprávu s podrobnými novými organizačními pravidly a jednacím řádem. 
Předsedou se stal K. Hrdina a jednatelem K. Svoboda; komise tak fungovala 
ve složení Ryba, Svoboda, Salač, Hrdina a Novotný.37 V souvislosti s reorga-
nizací také přijala nový název Komise pro vydávání řecké a latinské knihovny. 

29 Beran, J.: I. a III. třída, s. 472.
30 Svoboda, Karel: Antika a  česká kultura od  obrození do  první války světové. Praha, s. 121. 

Na  s. 122 K. Svoboda píše, že v  osmdesátých letech 19. století Bibliotéka pro malý zájem 
veřejnosti upadala a v roce 1892 zcela zanikla. Podle J. Berana (viz předcházející poznámka) 
byla Komise pro vydávání Bibliotéky zřízena v roce 1897. Nikde se mi však zatím nepodařilo 
dohledat, zda vydávání Bibliotéky bylo znovu obnoveno již před vznikem Komise, tj. mezi 
lety 1892–1897. 

31 Martinovský, M.: ČAVU za protektorátu, s. 208.
32 Předloženou práci posuzoval vždy jeden referent, ale práce členů Akademie se publikovaly 

bez posudků. V Bibliotéce však převažovaly překlady středoškolských profesorů řečtiny a la-
tiny. Od roku 1950 se vyžadoval i posudek odborníka-marxisty (Protokol, 3. května 1950).

33 Protokol, 30. října 1918.
34 Protokol, 28. února 1934.
35 Protokol, 25. října 1939.
36 Protokol, 11. prosince 1940.
37 Protokol, 31. března 1943.
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Po smrti K. Hrdiny byl v roce 1950 zvolen J. Ludvíkovský38 a jako nový před-
seda se v témže roce uvádí A. Salač.39

Druhou komisí s výrazným zastoupením klasických fi lologů byla Komise 
pro Slovník středověké latiny I. a III. třídy40 (v protokolech se vyskytují i ná-
zvy Komise pro sestavení Slovníku středověké latiny v zemích českých, Komise 
pro Slovník středověké latiny v českých zemích, Komise pro vydávání Slovníku 
středověké latiny). Jednání o jejím založení začalo již v roce 1920, kdy z pre-
zidia Akademie přišly do III. třídy k nahlédnutí stanovy Mezinárodní akade-
mické unie41 (Union académique internationale, dále jen UAI nebo Unie).42 
Na dotaz F. Groha, jak pokročilo jednání o přistoupení k této mezinárodní 
instituci, sdělil člen III. třídy, generální tajemník Akademie R. Dvořák, že 
ČAVU do ní vstoupí, ale žádá, aby vysoký poplatek za členství v Unii platilo 
Ministerstvo školství a národní osvěty (dále jen Mšano).43 

V červenci 1921 UAI požádala Akademii, „…aby byl jmenován čsl. zá-
stupce do mezinárodní komise pro středověkou latinu a aby byl zřízen čsl. 
odbor, který by pod vedením mezinár. komise pracoval o novém slovníku 
středolatinském. Usneseno: 1) svěřiti za III. třídu další jednání prof. Jiráni-
mu, 2) požádati I. třídu, aby jmenovala také svého zástupce, a 3) ponechati 
těmto dvěma zástupcům, aby kooptováním zřídili žádaný odbor, který by 
pak zvolil zástupce do komise mezinárodní“. 44 Dalšího zasedání UAI se měl 
v roce 1922 zúčastnit O. Jiráni společně se zástupcem I. třídy prof. Friedri-
chem, ale protože na něj nakonec nemohli jet, byla požádána o zaslání svého 
usnesení ČAVU.45 V roce 1923 byla O. Jiránimu z prezidia Akademie předána 
k nahlédnutí tištěná zpráva Unie o schůzi výboru pro středověkou latinu ko-
nané 22. ledna 1923 v Paříži.46

38 Protokol, 18. ledna 1950.
39 Protokol, 3. května 1950. 
40 Participaci jednotlivých tříd na práci komise uvedu vždy pouze v první zmínce o ní. 
41 V protokolech jsou nejednotně používány dva názvy: Mezinárodní svaz akademií, nebo Me-

zinárodní akademická unie.
42 Stanovy UAI byly přijaty v  říjnu 1919, v  květnu 1920 se konalo její první řádné plenární 

zasedání. Od té doby je sídlo této mezinárodní organizace v Bruselu. V roce 1923 přistoupila 
k UAI i ČAVU. Viz Oliva, Pavel: Mezinárodní spolupráce v klasických studiích. In: Současné 
úkoly československé archeologie. Referáty z celostátní konference čs. archeologů ve Valticích 
17.–20. 10. 1978 [poř.] Archeologickým ústavem ČAVU (dále jen Současné úkoly). Red. 
a úvod Josef Poulík. Brno 1981, s. 230. 

43 Protokol, 28. ledna 1920.
44 Protokol, 26. října 1921. V citovaném protokolu se používá označení I. sjezd pro středověkou 

latinu.
45 Protokol, 29. listopadu 1922.
46 Protokol, 28. února 1923.
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Po delší časové pauze se Slovník středověké latiny dostal znovu na pro-
gram třídní schůze v květnu 1930. Mezi zprávami z prezidia zaznělo ozná-
mení, že V. Tille podal v  dopise předsedovi Akademie stručnou zprávu 
o zasedání UAI v Bruselu. Položil v něm důraz zejména na to, aby se pomýš-
lelo na sestavení Slovníku středověké latiny u nás.47 Na příští schůzi si třída 
vyžádala od V. Tilleho obsáhlejší referát o tomto jedenáctém sjezdu delegátů 
UAI konaném mezi 12–14. květnem 1930. Po jeho vyslechnutí se rozproudila 
obšírnější debata o Slovníku středověké latiny v zemích českých a III. třída 
navrhla I. třídě zřízení společné komise ze zástupců obou tříd, která by „uva-
žovala o způsobu, jakým by slovník takový měl být pořízen, a o organisaci 
tohoto podniku. Do komise této za III. třídu zvoleni prof. Jiráni a Tille“.48

V  únorové třídní schůzi roku 1931 bylo prezentováno sdělení pre-
zidia Akademie, že I. třída do  Komise pro Slovník středověké latiny zvolila 
prof. Friedricha a prof. Kaprase. III. třída se usnesla, aby V. Tille svolal schůzi 
komise.49 V dubnovém zasedání téhož roku I. třída prostřednictvím prezidia 
Akademie oznámila, že je ochotna účastnit se prací na Slovníku středověké 
latiny, ale že si vyhrazuje konečné rozhodnutí až po  vypracování podrob-
ného plánu projektu.50 Detailnější výsledky svého jednání předložila Komise 
pro Slovník středověké latiny III. třídě v červnu 1931. Navrhla: „…excerpo-
vat období od 1000–1500 r. s vyloučením humanistů stol. XV (bude pořízen 
slovník diferenciální)“ a fi nančně zabezpečit svou činnost žádostí „o zvláštní 
subvenci pro tento podnik a  požádat o  podporu také Kancelář presidenta 
republiky“. Program i návrhy byly ve třídě schváleny a V. Tille měl do příští 
schůze podat konkrétní požadavky na podporu od obou zúčastněných tříd.51 
Rok 1931 se tak dá považovat za defi nitivní datum vzniku komise.

Ta následně v listopadu 1931 jednala nejen o soupisu textů, které měly být 
pro Slovník středověké latiny u nás excerpovány, ale také o účasti Akademie 
na Corpus vasorum52 a Forma orbis Romani.53 Československý svazek Cor-
pus vasorum měl uveřejnit výběr z antických váz domácího původu.54 Pokud 
47 Protokol, 38. května 1930. V tomto protokolu se uvádí, že V. Tille byl zástupcem Akademie 

v UAI. 
48 Protokol, 29. října 1930.
49 Protokol, 25. února 1931.
50 Protokol, 29. dubna 1931.
51 Protokol, 10. června 1931.
52 V protokolech se spíše užívá zkrácená podoba pojmenování tohoto dalšího mezinárodního 

projektu v  oblasti klasických studií, tj. Corpus vasorum, na  rozdíl od  ustálenějšího názvu 
prezentovaného v odborné literatuře Corpus vasorum antiquorum. 

53 Protokol, 25. listopadu 1931.
54 Protokol, 25. října 1933.
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jde o Forma orbis Romani, zprávu o pracích na tomto projektu podala UAI 
poprvé v červenci 1921.55 Jeho cílem bylo zachytit geografi cký a etnografi cký 
obraz římského impéria na jednotlivých listech. V listopadu 1931 byl rovněž 
projednán a přijat návrh, aby prezidium Akademie podalo na příslušná místa 
memorandum týkající se československé účasti na jmenovaných mezinárod-
ních podnicích, a komisi byla povolena požadovaná částka 1500 Kč na  její 
přípravné práce.56

Mšano odmítlo Slovník středověké latiny fi nančně podporovat,57 avšak 
Kancelář prezidenta republiky oznámila, že „pan president udělil České aka-
demii pro rok 1932 příspěvek 6 000 Kč na  její práce, jimiž se chce zúčast-
nit na podnicích Mezinárodní akademické unie (Slovník středověké latiny 
u nás, Corpus vasorum, Forma orbis Romani) a že téhož příspěvku dostane 
se Akademii ještě ve čtyřech dalších letech“.58 V roce 1936 Kancelář preziden-
ta republiky poukázala posledních 6 000 Kč jako pátou splátku daru T. G. Ma-
saryka na vědeckou spolupráci České akademie s UAI v Bruselu.59

Nové podněty k práci Komise pro Slovník středověké latiny i k ostatním 
mezinárodním úkolům Akademie navrhl V. Tille po zasedání Unie v  roce 
1933. Péče o československý svazek v Corpus vasorum byla svěřena Archeolo-
gické komisi. Jejím úkolem bylo zrevidovat původní program prof. J. Čadíka, 
navrhnout nový program tohoto svazku a najít způsob, jak by se celý projekt 
dal u nás uskutečnit. Prezidium Akademie se rozhodlo svolat za podzimního 
pobytu italského zástupce v UAI v Praze schůzi členů Komise pro slovník stře-
dověké latiny a Archeologické komise zástupců I. a III. třídy ČAVU a KČSN, 
aby se poradili o věcech týkajících se jejich účasti na pracích Unie.60

V třídní schůzi roku 1934 se odehrála doplňovací volba do Komise pro 
Slovník středověké latiny, do které byl zvolen prof. Hujer z III. třídy.61 V říjnu 
1938 se stal za zesnulého V. Tilleho členem Komise pro úkoly Svazu akademií 
B. Ryba.62 V prosinci 1938 se třída usnesla vyslat do posledně uvedené komi-
se kromě B. Ryby a O. Hujera ještě prof. Titze, a to v případě, že napříště bude 

55 Protokol, 26. října 1921. V tomto třídním protokolu je zmíněn název Forma imperii Romani. 
V pozdější odborné literatuře je ediční řada citována spíše jako Tabula imperii Romani. 

56 Protokol, 25. listopadu 1931. Citovaný protokol zaznamenává stručně obsah schůze komise 
a je tedy správně datován 25. listopadu, nikoliv 24. listopadu. 

57 Protokol, 27. dubna 1932.
58 Protokol, 26. října 1932.
59 Protokol, 21. října 1936.
60 Protokol, 25. října 1933.
61 Protokol, 28. února 1934.
62 Protokol, 26. října 1938.
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I. třída v komisi zastoupena třemi členy.63 Rozhodla také o fi nanční podpo-
ře na další excerpční práce pro Slovník středověké latiny ve výši 2000 Kč.64 
Protokoly zmiňují fi nanční podporu z třídních prostředků pro slovník ještě 
v roce 1942 ve výši 8000 K.65

Za  protektorátu, v  prosinci 1940, se na  podnět O. Hujera Komise pro 
úkoly Svazu akademií rozdělila na „pětičlennou Komisi pro sestavení slov-
níku středověké latiny, do níž by III. třída vyslala 3 členy a I. třída 2 členy, 
a 2) tříčlennou komisi pro vydávání Corpus Vasorum, v níž by I. třída měla 
členy dva a III. třída jednoho.“66 Toto usnesení bylo předloženo I. třídě, která 
návrh schválila a vyslala do Komise pro Slovník středověké latiny prof. Do-
biáše a Friedricha a do Komise pro vydávání Corpus vasorum prof. Dobiáše 
a Hrubého. Třetí třída zvolila do první komise O. Hujera, M. Křepinského 
a B. Rybu, do druhé A. Salače.67 K další obměně ve složení Komise pro Slov-
ník středověké latiny došlo v  roce 1942, kdy K. Hrdina nahradil zesnulého 
O. Hujera.68 V roce 1944 vystřídal G. Fridricha ve funkci předsedy komise 
prof. Urbánek z I. třídy.69 

V poválečném období podává celkovou informaci o složení Komise pro 
úkoly Svazu akademií v Bruselu až protokol z třídní schůze v roce 1949, kdy 
do ní byli zvoleni za III. třídu A. Salač a prof. Rypka. Kromě nich byli členy 
komise prof. Boháček, Dobiáš a Král70 z I. třídy, dále B. Ryba a nečlen Aka-
demie J. Čadík.71 V březnu 1950 se stal členem Komise pro Slovník středověké 
latiny A. Salač.72

Posledně zmíněná komise musela řešit i otázku konkrétních pracovních 
sil pro excerpční práce, které započaly v roce 193473 a byly realizovány po-
dle zásad zaslaných již v roce 1933 z UAI.74 V květnu 1946 požádala komise 
Akademii o podporu žádosti středoškolské profesorky A. Fialové, aby byla 

63 Protokol, 7. prosince 1939.
64 Protokol, 7. prosince 1939.
65 Protokol, 30. října 1942.
66 Protokol, 11. prosince 1940.
67 Protokol, 29. ledna 1941.
68 Protokol, 30. října 1942.
69 Protokol, 9. listopadu 1944.
70 Nejedná se o klasického fi lologa Josefa Krále, který zemřel v roce 1917, ale o fi lozofa a socio-

loga téhož jména.
71 Protokol, 26. května 1949.
72 Protokol, 18. března 1950.
73 Martinovský, M.: ČAVU za protektorátu, s. 202, pozn. č. 35.
74 Protokol, 25. ledna 1933.
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pro školní rok 1946/1947 zaměstnána na nějaké pražské střední škole a aby jí 
byl snížen učební úvazek.75 V listopadu 1946 byla snížením učebního úvazku 
uvolněna pro práci na Slovníku středověké latiny i profesorka reálného gym-
názia E. Procházková-Kamínková.76 Táž zpráva Komise pro Slovník středověké 
latiny shrnuje i postup a program excerpční práce a informuje o přestěhová-
ní excerpčního materiálu do nových místností. Ty žádal B. Ryba nejen pro 
komisi, ale i pro Archiv fotografi í starých rukopisů a  tisků v  lednu 1950.77 
Zajímavý údaj o  postupu excerpčních prací najdeme v  třídním protokolu 
z března 1950, kdy B. Ryba v průběhu zprávy o činnosti komise odpověděl 
na dotaz A. Salače, že „letos bude skončena excerpce a pak přikročeno k re-
dakčním pracem, které si vyžádají dobu asi 5 let“.78

Úzká součinnost mezi jednotlivými složkami Komise pro úkoly Sva-
zu akademií je doložena průběhem schůze v prosinci 1950. Zúčastnili se jí 
M. Boháček z  I. třídy, B. Ryba, J. Rypka a A. Salač ze III. třídy, omluvil se 
J. Král z I. třídy. V úvodu promluvil B. Ryba o memorandu, jež si na dálno-
pis ministerstva zahraničí vyžádalo ministerstvo školství o vztahu Akademie 
k UAI; memorandum vypracovali třídní předseda A. Salač, tajemník III. tří-
dy a předseda komise J. Rypka a její jednatel B. Ryba. V další části jednání 
měla každá ze tří sekcí komise podat zprávu o  své činnosti, takže nejprve 
B. Ryba stručně rekapituloval výsledky práce a schůze první sekce (Slovník 
středověké latiny) z  předešlého dne. Referáty o  sekci druhé (Forma orbis 
Romani) a třetí (Corpus vasorum) nakonec z blíže nespecifi kovaných tech-
nických důvodů odpadly, ale zástupci obou sekcí byli požádáni o předložení 
zpráv o postupu prací na těchto úkolech v následující schůzi.79 

Detailní zápis o prosincové schůzi první sekce se nachází rovněž za pro-
tokolem z  roku 1950. Proběhla v  pracovně B. Ryby na  fi lozofi cké fakultě 
za účasti R. Urbánka a V. Vojtíška z I. třídy a M. Křepinského, B. Ryby a A. Sa-
lače z III. třídy. Schůzi zahájil v zastoupení předsedy prof. Urbánka, jenž se 
do ní dostavil opožděně, jednatel komise B. Ryba, který je také autorem zápi-
su. Podal „…zprávu o personálním stavu pracovníků komise (změna nastala 
od  začátku školního roku, kdy dvě dosavadní pracovnice, prof.  A. Fialová 
a dr. Eva Kamínková, jež měly dotud poloviční úvazek, musily převzít plný 
úvazek na gymnasiu a mohou v komisi od té doby pracovat jen jako externí 

75 Protokol, 28. května 1946.
76 Protokol, 27. listopadu 1946.
77 Protokol, 18. ledna 1950.
78 Protokol, 15. března 1950.
79 Zápis o schůzi Komise pro úkoly Svazu akademií, která se konala v pondělí 18. prosince 1950 

v pracovně prof. Ryby na fi lozofi cké fakultě, přiložený za třídní protokol téhož data.
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síly), o dosaženém výsledku pracovním (8690 excerpčních lístků, takže stav 
k dnešnímu dni činí 236 568) a o programu na r. 1951. Zpráva schválena. 
Odhlasovány rovněž odměny externím pracovníkům za  odevzdané práce: 
řed. Ot. Smrčkovi 562,- Kčs, prof.  A. Fialové 818,- Kčs, dr.  E. Kamínkové 
268,- Kčs.“80 

Poslední schůzi v rámci Akademie konala Komise pro Slovník středověké 
latiny 13. června 1952. Protokol ze schůze III. třídy stručně uvádí, že B. Ryba 
na ní přednesl nejen zprávu o činnosti uvedené komise, ale i o práci Komi-
se pro pořizování fotografi í rukopisů a  starých tisků. Obě zprávy byly vzaty 
na vědomí a třída poděkovala B. Rybovi za velikou práci a péči, kterou uve-
deným komisím stále věnoval.81

O enormním podílu B. Ryby na vědeckých úkolech ČAVU svědčí i jeho 
členství v četných dalších prováděcích komisích. Společně s členem I. třídy, 
prof. F. M. Bartošem, iniciovali v roce 1940 návrh na vznik Komise pro stu-
dium české bible I. a III. třídy a podali ihned její pracovní program.82 Po schvá-
lení jednacího řádu a organizačních pravidel byl B. Ryba zvolen v roce 1941 
jejím jednatelem a třída jí povolila roční příspěvek 2000 K.83 

Mimořádné pozornosti B. Ryby se těšila Komise pro pořizování fotografi í 
rukopisů a starých tisků I. a III. třídy založená v roce 1942. Na návrh jejího 
předsedy O. Hujera rozhodla třída o  zřízení archivu fotografi í pořízených 
touto komisí a prof. Ryba byl zvolen jeho správcem84 a v  témže roce i čle-
nem komise.85 Když v roce 1948 podával zprávu o archivu fotografi í, třída se 
usnesla poděkovat mu za péči věnovanou archivu.86

K nejstarším vědeckým orgánům Akademie náležely tři pracovní komi-
se III. třídy, které se staraly o vydávání původní Sbírky pramenů ku poznání 
literárního života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. K. Hrdina a po něm 
i B. Ryba byli členy Komise pro literární korespondenci a prameny cizojazyč-
né III. třídy.87 Mnohem více se však klasičtí fi lologové (F. Groh, K. Hrdina, 

80 Zápis o schůzi Komise pro slovník středověké latiny, která se konala v pondělí 18. prosin-
ce 1950, přiložený za třídní protokol téhož data.

81 Protokol, 13. června 1952.
82 Protokol, 11. prosince 1940.
83 Protokol, 29. ledna 1941.
84 Protokol, 28. února 1942.
85 Protokol, 30. října 1942.
86 Protokol, 20. října 1948.
87 Zvolení K. Hrdiny (Protokol, 30. října 1942), zvolení B. Ryby (Protokol, 22. listopadu 1951). 

Podle M. Martinovského se komise původně nazývala Komise pro Sbírku pramenů ku poznání 
literárního života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. – Skupina II. Literární korespondence 
a prameny cizojazyčné. Viz Martinovský, M.: ČAVU za protektorátu, s. 203. V protokolech 
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K. Svoboda a B. Ryba)88 angažovali v Bibliografi cké komisi III. třídy.89 V roce 
1943 třídní schůze schválila zápisy o schůzích Bibliografi cké komise s návrhy 
B. Ryby o vnitřní organizaci a s pokyny pro zpracovatele bibliografi e.90 Na je-
jich základě byla Bibliografi e českých prací fi lologických rozdělena na  jed-
notlivé skupiny podle fi lologických oborů, přičemž IV. skupina zahrnovala 
Klasickou a orientální fi lologii.91 

V roce 1949 se za spoluúčasti B. Ryby konala ustavující schůze Komise pro 
vydávání spisů J. A. Komenského I. a III. třídy.92 V lednu 1951 požádala, aby 
byl pod záštitou I. a III. třídy obnoven Archiv Komenského a aby byla schvá-
lena kooptace mj. J. Ludvíkovského a K. Svobody.93 Na březnovém jednání 
téhož roku byli prof. Ryba a Škarka pověřeni, aby vypracovali nový přesný 
plán i rozvrh jednotlivých svazků.94 Nakonec však bylo vydávání Komenské-
ho spisů svěřeno Výzkumnému ústavu pedagogickému J. A. Komenského 
v Praze a komise byla ještě téhož roku zrušena.95 

Jméno B. Ryby se objevuje i v dalších komisích: v Komisi pro vydávání Ka-
dlecova Glosáře I. a III. třídy,96 v Komisi pro vydávání pramenů českého hnutí 
náboženského ve 14. a 15. století I. a III. třídy,97 v Komisi k uctění 100. výročí 

se však uvádí pod názvem Komise pro sbírku pramenů k poznání literárního života, skupina II. 
Viz např. Protokol, 22. listopadu 1951.

88 Volba F. Groha (Protokol, 28. března 1919); jako člen pak znovu uveden v roce 1925 (Proto-
kol, 30. října 1925). Zvolení K. Hrdiny (Protokol, 25. listopadu 1936), kooptace prof. Ryby 
a Svobody do komise (Protokol, 27. ledna 1943).

89 Původní název komise zněl Komise pro Sbírku pramenů ku poznání literárního života 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.–Skupina III. Práce bibliografi cké. Viz Martinovský, M.: 
ČAVU za protektorátu, s. 196.

90 Protokol, 31. května 1943.
91 Martinovský, M.: ČAVU za protektorátu, s. 197. Zmíněná bibliografi e vycházela ve Sborníku 

fi lologickém vydávaném III. třídou.
92 Protokol, 9. listopadu 1949. Již v roce 1940 byl prof. Ryba společně s prof. Havránkem z I. třídy 

pověřen jednáním ve věci vydávání spisů Komenského (Protokol, 23. října 1940). Od okupace 
do  roku 1949 ale není v  protokolech o  práci komise žádná zmínka. Původní Komise pro 
vydávání spisů J. A. Komenského však působila už od konce 19. století. Viz Martinovský, M.: 
ČAVU za protektorátu, s. 205.

93 Protokol, 24. ledna 1951.
94 Zápis o schůzi komise pro vydávání spisů J. A. Komenského při České akademie věd a umění 

dne 7. března 1951, přiložený k protokolu z třídní schůze téhož data.
95 Zápis o schůzi komise pro vydávání spisů J. A. Komenského při České akademie věd a umění 

svolané na den 25. května 1951, přiložený k protokolu z třídní schůze 27. června 1951.
96 Protokol, 30. října 1942.
97 Protokol, 27. ledna 1943. V tomto protokolu se nazývá husitská komise.
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smrti Josefa Jungmanna I. a III. třídy,98 v Komisi pro soupis a zpracování ná-
pisů v našich zemích I. a  III. třídy,99 v Komisi pro vydávání sbírky pramenů 
k dějinám měst I. a III. třídy100 a v Ortoepické komisi III. třídy.101 

Archeolog a epigrafi k A. Salač byl svou specializací předurčen k působení 
v Archeologické komisi, kde v roce 1946 nahradil na nové pětiletí 1947–1952 
churavého prof. B. Hrozného,102 a v Epigrafi cké komisi I. a III. třídy, kam byl 
zvolen po K. Hrdinovi.103 Byl rovněž členem104 Pravopisné komise III. a IV. tří-
dy,105 ve které dříve působil z klasických fi lologů F. Groh.106 K. Hrdina parti-
cipoval kromě již výše uvedených komisí na práci Komise pro soupis rukopisů 
I. a III. třídy107 a Komise pro soupis a zpracování nápisů v našich zemích.108 

Jak jsem již uvedla, v komisích působili především řádní a mimořádní 
pražští členové Akademie. Na jednu z vznesených žádostí brněnských členů 
se však III. třída usnesla zasílat jim častější a podrobnější pozvánky a zvát je-
jich mluvčího do schůzí.109 Aby se umožnila větší součinnost mimopražských 
členů, byla ochotná volit je i do komisí.110 Mezi klasickými fi lology působící-
mi mimo Prahu je tak třeba zmínit F. Novotného v Komisi pro vydávání Bib-
liotéky.111 V Ortoepické komisi112 a v Komisi pro studium české bible pracoval 
i nečlen Akademie K. Janáček.113 

98 Protokol, 26. května 1943.
99 Protokol, 16. prosince 1943.
100 Protokol, 28. května 1946.
101 Protokol, 22. listopadu 1951.
102 Protokol, 27. listopadu 1946.
103 Protokol, 3. května 1950.
104 Protokol, 30. října 1942.
105 Martinovský, M.: ČAVU za protektorátu, s. 200. – Autor tohoto článku patrně omylem uvádí, 

že na práci komise se podílely I. a IV. třída, jako pravděpodobnější se však jeví spolupráce III. 
a IV. třídy.

106 Obnovení komise a volba F. Groha za jejího člena (Protokol, 28. května 1920). Volba F. Groha 
do téže komise je pak znovu uvedena v roce 1925, viz Volby do stálých komisí, 30. října 1925, 
přiloženo za Protokol, 30. října 1925.

107 Protokol, 30. října 1942.
108 Protokol, 16. prosince 1943.
109 Protokol, 11. března 1925.
110 Protokol, 17. června 1925.
111 Viz pozn. č. 33.
112 Protokol, 30. října 1942.
113 Zápis o  schůzi komise pro studium staročeské bible konané dne 25. ledna 1947, přiložený 

za protokol z třídní schůze dne 12. března 1947. 
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Již ve stanovách z roku 1923 si Akademie v § 2 kladla za úkol „…zakláda-
ti, podporovati nebo spravovati vědecké ústavy badatelské a umělecké anebo 
se účastniti jejich správy.“114 V období první Československé republiky však 
nepodnikla v tomto ohledu žádné výraznější kroky, dokonce ani u Kancelá-
ře Slovníku jazyka českého (dále jen Kancelář),115 u níž existovala vyhlídka 
na  její přetvoření v ústav. Na činnosti Kanceláře se podílely Lexikografi cká 
a Dialektologická komise III. třídy a náleželo jí významné postavení v před-
válečném vědeckém bádání. Zprávy o  aktivitách obou komisí přicházely 
na program jednání většiny třídních schůzí. V roce 1943 byl dozorem nad 
Kanceláří pověřen B. Ryba.116 

Účastnil se i jednání zvláštní komise pro reorganizaci vědeckých komisí 
a zřizování ústavů pro úkoly III. třídy v roce 1945.117 Její práce souvisela s no-
vou debatou o transformování původních komisí v ústavy, která se rozvinula 
krátce po druhé světové válce. Právě Kancelář se v roce 1946 stala základem 
prvního vědeckého ústavu Akademie, Ústavu pro jazyk český. Vedle něho zří-
dila Akademie v roce 1948 i Ústav pro českou literaturu.118

Pro detailnější propracování úkolů Ústavu pro jazyk český byla zvolena 
zvláštní komise, v  níž působili mj. K. Svoboda, K. Hrdina a  B. Ryba. Ko-
misi pro Ústav české literatury se také svěřil návrh A. Salače, aby Akademie 
publikovala kritická vydání českých klasiků.119 „Prezident republiky přijal 
v osobním slyšení tříčlennou deputaci České akademie věd a umění v pá-
tek dne 14. června 1946 (generálního tajemníka dr. Trkala, předsedu III. tří-
dy Dr. Salače a tajemníka třídy a akademického referenta Ústavu pro jazyk 
český dr. Havránka); audience se týkala informací o Ústavu pro jazyk český 
a otázky zřizování dalších ústavů v rámci České akademie věd a umění. Pan 
president projevil o iniciativní práci takových ústavů vřelý zájem a slíbil jim 
i Akademii všemožnou podporu.“120 Ve III. třídě se rozvinuly diskuze i o za-
ložení dalších ústavů, ale k jejich praktickému vzniku nedošlo a v v roce 1952 
přešla z ČAVU do Československé akademie věd jen obě zmíněná fi lologická 
pracoviště. 

114 Stanovy 1923, s. 5.
115 Kancelář byla založena v roce 1911.
116 Protokol, 27. ledna 1943.
117 Protokol, 25. července 1945.
118 Beran, Jiří: Stanovy, s. 114.
119 Protokol, 6. února 1946.
120 Protokol, 27. listopadu 1946.
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4  Závěr

Rozbor protokolů ze schůzí III. třídy mezi lety 1918–1952 umožnil po-
stihnout četné zastoupení klasických fi lologů ve vědeckých komisích. Nej-
více informací se týkalo členství významných představitelů české klasické 
fi lologie v  těchto výzkumných pracovištích Akademie, méně už je charak-
terizována vlastní náplň jejich činnosti. Detailnější údaje však protokoly po-
skytují o Komisi pro vydávání Bibliotéky klasiků řeckých a římských a zejména 
o Komisi pro Slovník středověké latiny. Přinášejí zajímavé svědectví o  jejím 
konstituování, konkrétním zastoupení členů I. a III. třídy, postupné excerpci 
zvolených textů, o  celkovém výhledu nejen excerpčních prací, ale i  publi-
kování získaného materiálu, sporadicky pak i o fi nanční podpoře na  tento 
výzkumný úkol. Doplňují tak poznatky obsažené ve stručných článcích vě-
novaných Slovníku středověké latiny či československému podílu na meziná-
rodní spolupráci v klasických studiích.121 

Náplň činnosti vědeckých komisí III. třídy korespondovala s badatelským 
programem předních českých klasických fi lologů působících v meziválečné 
době i po druhé světové válce. Z jejich starší generace vystupuje v protoko-
lech do popředí osobnost F. Groha, i když ten se spíše angažoval v práci po-
radních komisí.122 Od třicátých let 20. století se postupně do vědeckých úkolů 
Akademie zapojil A. Salač a od konce třicátých let také B. Ryba. A. Salač se 
výrazně zasloužil o přípravné práce k ediční řadě Corpus vasorum antiquo-
rum123 a participoval i na činnosti dalších pěti vědeckých komisí.124 Enormní 
podíl na fungování četných prováděcích komisí měl však především B. Ryba, 

121 Bouzek, Jan – Dufková, Marie: Mezinárodní edice Corpus vasorum antiquorum. In: 
Současné úkoly, s. 238; Burian, Jan: c. d., s. 234–237; Fialová, A.: Nové slovníky středověké 
latiny. ZJKF, 2, 1960, s. 125–131; Kalivoda, Jan: Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum 
v  polovině svého rozsahu. LF, 118, 1995, s. 107–110; Oliva, Pavel: Mezinárodní spolupráce 
v  humanitních vědách. ZJKF, 19, 1977, s. 20–34; Týž: Mezinárodní spolupráce v  klasických 
studiích. In: Současné úkoly, s. 230–233. 

122 Viz pozn. č. 11.
123 Na ediční řadě Corpus vasorum antiquorum se podíleli po zániku ČAVU pracovníci Kabine-

tu pro studia řecká, římská a latinská (v dnešní době Kabinetu pro klasická studia při Filozo-
fi ckém ústavu AV ČR), Národního muzea a Katedry věd o antickém starověku UK (v dnešní 
době Ústavu pro klasickou archeologii UK). 

124 A. Salač byl také předsedou III. třídy ČAVU v  letech 1946–1952 (Protokol, 6. února 1946, 
17. prosince 1947). Poprvé byl zvolen na začátku roku 1946, kdy bylo po druhé světové válce 
nutné realizovat volby třídních funkcionářů. Ty znovu proběhly na konci roku 1947 na řádné 
tříletí 1948–1950. Další volby na období 1951–1954 se vzhledem k plánované reorganizaci 
ČAVU neuskutečnily. 
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který stál mj. u zrodu Komise pro Slovník středověké latiny. 125 Jeho badatel-
ský program se do určité míry shodoval se zaměřením III. třídy na kritické 
vydávání textů starší české literatury, takže působil v 15 vědeckých komisích. 

Resumé

Klasičtí filologové ve vědeckých komisích České akademie věd 
a umění v protokolech ze schůzí III. třídy v letech 1918–1952

Protokoly ze schůzí III. třídy, uložené ve  fondu České akademie věd 
a  umění v  Masarykově ústavu a  Archivu Akademie věd České republiky, 
patří k nejdůležitějším pramenům pro poznání její činnosti. Cílem článku 
je jejich analýza ve vymezeném časovém období let 1918–1952 a charakte-
ristika působení klasických fi lologů zejména ve  stálých prováděcích komi-
sích organizujících vědecké úkoly třídy. Od roku 1897 fungovala Komise pro 
vydávání Bibliotéky klasiků řeckých a  římských, přejmenovaná v  roce 1943 
na Komisi pro vydávání řecké a latinské knihovny. Velmi detailní informace 
protokoly podávají o  Komisi pro slovník středověké latiny, která se ustavila 
v  souvislosti se zapojením do Mezinárodního svazu akademií (Union aca-
démique internationale) v roce 1931. Ve stejném roce byla založena i Komise 
pro Corpus vasorum antiquorum s úkolem vydat edici antických váz a jejich 
zlomků v československých sbírkách. Z klasických fi lologů nejvíce na práci 
vědeckých komisí participovali prof. František Groh, od počátku třicátých 
let 20. století prof. Antonín Salač a od konce třicátých let prof. Bohumil Ryba. 

Summary

Classical Philologists in Research Committees 
of the Czech Academy of Sciences and Arts 

in Reports from Meetings of the Third Category 
in 1918–1952

Reports from meetings of the third category, stored in funds of the Czech 
Academy of Sciences and Arts in the Masaryk Institute and the Archive of 
125 Malá skupina pracovníků Slovníku středověké latiny přešla v roce 1953 z ČAVU do Kabinetu 

pro studia řecká, římská a latinská. V současné době pokračují práce na slovníku v Kabinetu 
pro klasická studia při Filozofi ckém ústavu AV ČR. Slovník je od roku 1977 vydáván po jed-
notlivých sešitech. 
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the ASCR, belong among the most fundamental sources for understanding 
of its activities. Th e aim of this article is its analysis in a  given period 
1918–1952 and characteristics of classical philologists’ work, especially in 
permanent executive committees organising research projects of the category. 
Since the birth of the Academy in 1890, the Committee for Publishing of 
Bibliotheca of Greek and Roman Classics has been in operation, in 1943 
the name was transformed into the Committee for Publishing of Greek and 
Latin Bibliotheca. Reports provide pretty detailed information about the 
Committee on Medieval Latin Dictionary, which was established because of 
the connection into the International Academy Union (Union académique 
internationale) in 1931. At the same year the Committee on Corpus Vasorum 
Antiquorum originated with a goal to publish an edition of ancient vases and 
their fragments in Czechoslovak collections. As regards classical philologists, 
prof. František Groh has participated the most on the research committees’ 
work and since 1930s also prof. Bohumil Ryba and prof. Antonín Salač. 

Key words: 
Th e Czech Academy of Sciences and Arts, classical philologists, the Commit-
tee for Publishing of Bibliotheca of Greek and Roman Classics, the Com-
mittee on Medieval Latin Dictionary, the Committee on Corpus Vasorum 
Antiquorum
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Kázeňské záležitosti četnických 
důstojníků v agendě 
Generálního velitelství četnictva 
ve dvacátých letech 20. století
Ivana Bartečková – Ondřej Kolář

Úspěch televizního seriálu Četnické humoresky výrazně oživil zájem 
laické veřejnosti i profesionálních historiků o dějiny četnického sboru první 
Československé republiky.1 Oproti vcelku idealistickému vyznění zmíněné-
ho seriálu však ani nesporně profesionální a kvalitně vycvičený útvar nebyl 
ušetřen kázeňských problémů. Dosavadní bádání, pokud se tímto tématem 
zabývalo, se soustředilo především na prohřešky mužstva,2 zatímco discipli-
nárním záležitostem důstojníků nebyla věnována soustavnější pozornost.

Cílem předkládané studie je kategorizovat základní typy kázeňských 
problémů, s  nimiž se lze v  řadách četnického důstojnického sboru setkat, 
a  na  vybraných konkrétních případech analyzovat formy a  metody řešení 
těchto kauz. Pro výzkum bylo zvoleno období od února 1921 do srpna 1930, 
kdy úřad generálního velitele četnictva zastával Karel Vyčítal.3 

1 Viz například: Klečacký, Martin: Převzetí rakouského četnictva československým státem 
1918–1919 (dále jen Převzetí rakouského četnictva). Praha 2010 (nepublikovaná magisterská 
diplomová práce); Klinovský, Petr: Četnictvo a  Stráž obrany státu na  Děčínsku v  letech 
1935–1938. Ústí nad Labem 2010 (nepublikovaná rigorózní práce); Kolář, Ondřej: Státní 
pořádkové složky na Chebsku v době první Československé republiky (dále jen Státní pořádkové 
složky na Chebsku). Olomouc 2012 (nepublikovaná disertační práce); Maštalířová, Kateřina: 
Četnické stanice na Teplicku v období první republiky. Ústí nad Labem 2009 (nepublikovaná 
bakalářská diplomová práce); Plosová, Jaroslava: Situace četnictva a jeho obraz ve společnosti 
ve 20. a na počátku 30. let 20. století na příkladu Zemského četnického velitelství v Brně. Brno 
2006 (nepublikovaná magisterská diplomová práce).

2 Jedná se převážně o dílčí zmínky ve studiích uvedených v poznámce č. 1. Ze starších prací se 
tématu částečně dotýká Bohata, Ivan: Protilidová úloha četnictva v letech 1918–1938. Praha 
1978.

3 Narozen 11. února 1872 v  Turnově, od  roku 1890 sloužil v  rakousko-uherské armádě, 
v  roce 1899 byl v  hodnosti poručíka přijat k  četnictvu. Po  vzniku ČSR se stal prvním 
československým zemským četnickým velitelem ve Slezsku, tuto funkci vykonával do konce 
roku 1919. Poté působil na  Generálním velitelství četnictva, od  února 1921 byl pověřen 
vedením dotyčné instituce. K  ofi ciálnímu jmenování generálním velitelem došlo 14. září 
téhož roku. Úřad zastával do svého penzionování v srpnu 1930 a stal se tak nejdéle působícím 
generálním velitelem četnictva. Zemřel roku 1952 v  Praze. Podrobnější zmapování jeho 
osudů je v současné době předmětem bádání autorů článku. Stručný biogram Karla Vyčítala 

Historica Olomucensia 45–2013 (141–153)
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Generální velitelství četnictva představovalo vrcholný orgán četnické 
struktury a podléhalo ministerstvu vnitra. Z hlediska zkoumaného tématu 
je třeba zmínit především tři z kompetencí generálního velitele: dohlížet nad 
morálkou a disciplínou příslušníků sboru, rozhodovat o převelení důstojní-
ků a sdělovat ministerstvu vnitra doporučující či nedoporučující stanoviska 
k plánovanému povyšování důstojníků.4 Pro generála Vyčítala bylo typické, 
že svá rozhodnutí rozsáhle a podrobně zdůvodňoval, takže jeho dochované 
zprávy o kázeňských kauzách umožňují podrobnou rekonstrukci zkouma-
ných jevů.

Dohledu na  morálku podřízených Vyčítal přikládal zásadní význam 
a často na něj ve  svých instrukcích pro jednotlivé zemské četnické velitele 
kladl důraz. V prvních letech jeho působení ve funkci, kdy četnictvo čelilo 
nemalé kritice ze strany levice, českých i německých nacionalistů a legionář-
ských kruhů,5 se generál netajil obavami, že by uvolnění morálky v četnic-
tvu mohlo vést k dalším a intenzivnějším politickým zásahům do fungování 
sboru. Lze tedy konstatovat, že udržení disciplíny Karel Vyčítal považoval 
za jednu ze svých hlavních priorit.

Drobná provinění a pochybení generální velitel obvykle prověřoval a po-
suzoval osobně. Do  této kategorie spadaly zejména otázky nevhodného či 
nedůstojného chování. V případě vážnějších prohřešků mohl velitel nařídit 
svolání disciplinárního výboru, složeného z vyšších četnických důstojníků. 
Disciplinární výbor byl voleným orgánem, jehož členy nominovali důstojníci 
četnictva. Výbor se scházel dle potřeby, a jeho personální složení často závi-
selo na okolnostech konkrétní kauzy. (Např. důstojník, který měl být v dané 
záležitosti vyslechnut jako svědek, pochopitelně nesměl být zároveň členem 
výboru). Existovaly disciplinární výbory pro nižší a vyšší (od hodnosti majo-
ra) četnické důstojníky. Obviněný si měl možnost vybrat obhájce; tuto funkci 

obsahuje např. Album representantů všech oborů veřejného života československého (dále jen 
Album representantů). Praha 1927, s. 1183.

4 Blíže k postavení a pravomocem generálního velitele viz Erhart, Josef – Pinkas, Oldřich 
(edd.): Sbírka četnických předpisů. Kroměříž 1923, s. 184–187.

5 Blíže viz Kolář, Ondřej: Problematika četnictva v  interpelacích Národního shromáždění 
1918–1925. Historica Olomucensia, 42–2012, Sborník prací historických, XXX, s. 115–124. 
Levice (zejména národní socialisté) požadovala „zcivilnění“ četnictva a  utvoření četnické 
odborové organizace. Československým nacionálním kruhům (k nimž se opět řadili i národní 
socialisté) vadila „rakouská“ minulost četnických důstojníků, německé strany kritizovaly 
údajnou perzekuci četníků německé národnosti a chování četníků v národnostně smíšeném 
pohraničí. Legionářské organizace požadovaly větší podíl legionářů na velitelských místech 
ve sboru.
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někdy vykonával taktéž důstojník četnictva. Soudně stíhatelné přečiny byly 
předávány vojenským justičním orgánům.6

O  nepatřičném jednání důstojníků byl generální velitel informován 
z různorodých zdrojů – od podřízených, kolegů i nadřízených konkrétních 
provinilců, od civilních úřadů či soukromých stěžovatelů, případně i z par-
lamentních interpelací. Docházelo také k případům, kdy osobní či profesní 
spor četnických důstojníků vyústil v podání stížnosti generálnímu veliteli.

Zcela výjimečný případ představuje důstojnický spor, který se bezpro-
středně týkal i generála Vyčítala. Věc začala v polovině dvacátých let vcelku 
banálně, když se Vyčítalův pobočník podplukovník František Horký rozhodl 
nahlédnout do  svých služebních záznamů z  doby první světové války, aby 
zjistil, z jakého důvodu byl v té době nečekaně přeložen do Rakouska a za-
krátko zpět do Prahy. Někteří důstojníci včetně bývalého generálního velitele 
Václava Řezáče7 totiž Horkému (alespoň podle jeho pozdějšího tvrzení) vy-
týkali, že dosáhl zpětného převelení do Čech díky protekci.

Ve svém osobním spise Vyčítalův pobočník našel u záznamu o přeložení 
ručně dopsanou německou poznámku o následném odeslání zpět do Pra-
hy. Nejprve se domníval, že vsuvka pochází od některého z jeho tehdejších 
nadřízených ve Vídni, později však zjistil, že doušku dodatečně vepsal Josef 
Ježek,8 který po skončení války dohlížel na provedení spisové rozluky česko-
slovenského a rakouského četnictva.

Ježek, v té době podplukovník, tvrdil, že tak učinil pro svou vlastní po-
třebu, že se jednalo pouze o  doplňující poznámku. Horký jej však obvinil 
z padělatelství; Ježek prý chtěl vyvolat zdání, že záznam pochází ještě z ra-
kousko-uherské éry, aby tím Horkému uškodil. Jakou škodu konkrétně mělo 
Ježkovo jednání způsobit, z Horkého interpretace příliš nevysvítalo. 

Mezi oběma podplukovníky proběhl soudní spor, justiční orgány Ježkovi 
neprokázaly žádné provinění a František Horký zakrátko odešel do výslužby. 
Do jaké míry bylo jeho penzionování důsledkem uvedené aféry, z dokumen-
6 Podrobné zachycení vývoje předpisů Ministerstva vnitra, které upravovaly dílčí kompeten-

ce generálního velitele četnictva při postihování jednotlivých druhů kázeňských deliktů, by 
představovalo námět po  samostatnou právně-historickou studii, zda se omezujeme pouze 
na základní nástin.

7 Václav Řezáč byl prvním generálním velitelem četnictva v ČSR. Blíže k jeho osobě Klečacký, 
Martin: Generálmajor Václav Řezáč – četnickým důstojníkem z  monarchie do  republiky. In: 
Galaš, Radek (ed.): Almanach z VII. konference policejních historiků. Praha 2012 (vydáno 
elektronicky).

8 Jedná se o pozdějšího generálního velitele četnictva a ministra vnitra v Eliášově protektorátní 
vládě. Blíže Galaš, Radek: Generál Josef Ježek – Seznamte se, prosím… In: Galaš, Radek 
(ed.): Almanach z III. konference policejních historiků (dále jen Almanach III.). Praha 2008, 
s. 297–320.
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tů bohužel nevyplývá, jisté ovšem je, že se Horký se svými kolegy ani velite-
lem nerozešel právě v dobrém.

V červenci 1927 se četničtí kapitáni JUDr. Bohdan Ševčík a Václav Uh-
líř (oba bývalí legionáři) v Praze na ulici náhodně setkali s Horkým. Podle 
Ševčíkova svědectví mu vysloužilý podplukovník položil otázku, „jak mohu 
jako legionář, doktor a  čestný člověk seděti pod jednou střechou se svým 
šéfem falšovatelem“, tedy s Josefem Ježkem.9 Dále Horký kritizoval generála 
Vyčítala, že se jej ve sporu s Ježkem nezastal a že ho obětoval. Jak následně 
vyšlo najevo, obdobně se Horký při různých příležitostech vyjadřoval i před 
dalšími četnickými i vojenskými důstojníky.

Přirozeně následovalo řízení před disciplinárním výborem četnických 
důstojníků, pro které si František Horký zvolil jako obhájce bývalého kolegu 
Ottu Bláhu.10 To však disciplinární výbor odmítl s odůvodněním, že Bláha 
má v procesu fi gurovat jako svědek a nemůže být tudíž zároveň obhájcem. 
Tento krok obviněný chápal jako další ústrk ze strany Vyčítala a jeho spolu-
pracovníků. Vyšetřování nakonec pouze potvrdilo výsledky dřívější pře mezi 
Ježkem a Horkým.11

Bylo by velmi zajímavé blíže nahlédnout do vztahů Horkého s Vyčítalem. 
Před vypuknutím aféry oba muži po jistou dobu úzce spolupracovali a zpo-
čátku spolu zřejmě vycházeli relativně dobře či alespoň neutrálně, přinej-
menším není známo, že by Vyčítal pobočníka kritizoval nebo se snažil o jeho 
nahrazení. 

Kromě sporů mezi důstojníky se Vyčítal, jak již bylo v úvodu zmíněno, 
příležitostně potýkal též se stížnostmi četníků na  jejich nadřízené. K  těm 
méně obvyklým patřila kauza zemského velitele na Podkarpatské Rusi plu-
9 Pozoruhodné je, že právě Ševčík s  Uhlířem, kteří Horkého chování oznámili generálnímu 

veliteli, při jiné příležitosti sami obvinili Ježka z manipulace s úředními dokumenty v době 
spisové rozluky. Galaš, Radek: Almanach III., s. 303. Josef Ježek čelil v průběhu své četnické 
kariéry většímu množství obvinění, v  převážné míře neprokázaných. Za  některými z  nich 
mohly stát osobní antipatie, jelikož někteří důstojníci na ambiciózního Ježka, který dosáhl 
několika povýšení mimo hodnostní pořadí, pohlíželi s jistým despektem.

10 Sám Bláha nesporně patřil k  „rekordmanům“ v  počtu stížností a  kritických novinových 
článků, týkajících se jeho osoby. Kritikové mu vytýkali aktivistický přístup v době monarchie, 
pochybné styky s  údajnou vyzvědačkou i  nevhodné chování vůči podřízeným a  civilnímu 
obyvatelstvu. Přesto byl jmenovaný ponechán v aktivní službě, jelikož navzdory všem svým 
chybám disponoval určitými profesními znalostmi a  organizačními schopnostmi, které 
projevil zejména při obsazování severozápadního pohraničí v  popřevratové době. Více 
viz Klečacký, M.: Převzetí rakouského četnictva. V  éře nacistické okupace Bláha aktivně 
kolaboroval, za což byl po osvobození Československa popraven. Blíže např. Pasák, Tomáš: 
Český fašismus 1922–1945 a  kolaborace 1939–1945. Praha 1999; Pejčoch, Ivo: Český svaz 
válečníků. Historie a vojenství, 56, 2007, č. 1, s. 16–28.

11 Národní archiv (dále jen NA), fond Generální velitel četnictva (dále jen GVČ), kart. 14.
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kovníka Aloise Jirky, který se v dubnu 1921 při přehlídce uchazečů o přijetí 
k četnictvu ostrými slovy obořil na dva z aspirantů, když při pohovoru uved-
li, že jsou bez náboženského vyznání. Jirka se hájil tím, že jej jeden z dvojice, 
Matěj Vaic, urazil svým arogantním chováním a že dotyčný beztak nesplňo-
val podmínky pro přijetí ke sboru kvůli svému malému vzrůstu. 

S uvedeným vysvětlením se Vyčítal nespokojil a udělil plukovníkovi pí-
semnou důtku za  to, že „užil nemístných a urážlivých slov, neuváživ, že se 
tím musí zdáti předpojatým v ohledu náboženském.“ Generální velitel záro-
veň nařídil, že Vaic má být navzdory fyzickému handicapu přijat jako četník 
na zkoušku u pražského zemského velitelství. K udělení této nezvyklé výjim-
ky patrně vedl fakt, že se jednalo o bývalého ruského legionáře.12

Ne každý četník ovšem nalezl odvahu stěžovat si osobně, takže nechybě-
ly ani anonymní dopisy generálnímu veliteli. V létě 1924 jeden z anonymů 
naléhavě žádal Vyčítala, aby „přijel do Slezska a udělal zde pořádek.“ Ruko-
pis, plný gramatických chyb, vypočítával údajné prohřešky štábního kapitána 
Jana Běliny, velitele Četnického oddělení č. 5, Slezská Ostrava. „Bláznivý Ja-
nek“, jak Bělinovi přezdívali jeho nespokojení podřízení, si prý počínal neú-
měrně přísně. 

Jako konkrétní příklad bylo uvedeno potrestání vrchního strážmistra 
Lichého desetidenním vězením za  drobnou závadu na  stejnokroji. Přitom 
sám Bělina podle tvrzení stěžovatele ve službě nosil staré rakousko-uherské 
četnické kalhoty. 

Kritiky nebyl ušetřen ani zemský četnický velitel Josef Hammer,13 který 
zakázal konání četnického plesu v Orlové. „Proto šli četníci na komunistické 
zábavy, to bylo lepši. Jak to půjde s  tim pronásledováním tak dále, tak nás 
brzy uvidite při demonstrácich maširovat v čele komunistů.“14

Zemský velitel Hammer však věc viděl zcela odlišně. Podle něho si Bělina 
ve své funkci počínal dobře, pouze byl nucen čelit poklesu morálky mužstva, 
k němuž došlo během působení předchozího velitele oddělení, benevolent-
ního a nepříliš energického Eduarda Šubčíka.15 Vrchního strážmistra Liché-

12 NA, GVČ, kart. 6. 
13 Narozen 28. prosince 1874 v Blatné. K četnictvu nastoupil roku 1902. V  letech 1920–1925 

zastával úřad zemského četnického velitele ve  Slezsku, poté do  roku 1930 na  Slovensku 
a následně v Čechách. Stručně k jeho osobě např. Album representantů, s. 952. Zde je však 
jeho příjmení chybně uvedeno jako Hamr, ačkoliv dotyčný prokazatelně používal původní, 
nepočeštěnou transkripci.

14 NA, GVČ, kart. 17, sign. 317dův./1925.
15 Narozen 1884 v Tišnově, před první světovou válkou studoval farmacii v Římě. V roce 1914 

byl po návratu z Itálie povolán do rakousko-uherské armády a po zajetí na východní frontě 
bojoval nejprve jako dobrovolník v srbském vojsku a později jako příslušník československých 
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ho z Rychvaldu Hammer charakterizoval jako liknavého a nezodpovědného. 
Sám se podle vlastních slov při poslední inspekci v Rychvaldu přesvědčil, že 
na četnické stanici panuje „nepořádek nevídaný.“

Ohledně zakázaného plesu se zemský velitel pouze odvolal na samostat-
ný spis, který připojil k hlášení generálnímu veliteli, uvedený dokument se 
však bohužel nepodařilo nalézt. Dále Hammer oznámil, že Bělinu seznámil 
s obsahem stížnosti, takže „kdyby i snad skutečně byla závada stejnokrojová 
(míněno údajné nošení rakouských kalhot), bude tím odstraněna.“ Vyčítal se 
s vyjádřením zemského velitele spokojil a Bělinu dále nevyšetřoval.16

Udání ze strany podřízených zřejmě stálo také v pozadí kauzy kapitána 
Ludvíka Beneše, jemuž Vyčítal v červnu 1921 udělil písemnou důtku za to, 
že „užíval jako instruktor ve škole hodnostní neslušných výrazů, které muse-
ly vyvolati kritiku a nepříznivé posuzování tohoto důstojníka se strany jeho 
podřízených.“17

Kázeňských problémů si přirozeně všímal i tisk a také opoziční poslanci 
a v takových případech bylo samozřejmě nutno prošetřovat jednotlivé stíž-
nosti co nejdůsledněji. Vděčné téma pro kritiky z řad socialistů, nacionalistů 
i  legionářů představovala „rakouská“ minulost většiny vyšších četnických 
důstojníků. V této souvislosti se nejčastěji objevovalo jméno kontroverzního 
důstojníka a pozdějšího nacistického kolaboranta Otty Bláhy, kritiky ale ne-
byly ušetřeni ani mnozí další. 

K nejkurióznějším patřil případ podplukovníka Artura Drischela, který 
se údajně během bojů v Itálii na straně habsburské monarchie dopustil blí-
že nespecifi kovaných válečných zločinů. Na podzim 1920 tiskem proběhly 
zprávy, že Itálie bude od ČSR požadovat vydání jistého „rytmistra Drischela“ 
k soudu. Vyčítal později vzpomínal, že tehdy zaznamenal jakousi novinovou 
zprávu na toto téma, nevěnoval jí však pozornost, jelikož podobných neově-
řených informací se tehdy objevovala spousta.

O pět let později kauza přišla na přetřes znovu, když v Národním osvo-
bození vyšel článek, podle něhož u četnictva s vědomím generálního velitele 
sloužil „válečný provinilec.“ Než však mohla být záležitost vyšetřena, Dri-
schel zemřel a zájem médií i úřadů tudíž rychle opadl.18

Patrně největší kauzu daného druhu vyvolal dotaz národně socialistic-
kého poslance Huga Bergmanna na ministra vnitra, přednesený na podzim 

legií ve  Francii. V  roce 1919 nastoupil k  četnictvu, do  penze odešel roku 1940. Stručný 
Šubčíkův medailonek obsahuje Album representantů, s. 1151. 

16 NA, GVČ, kart. 17, sign. 317dův./1925.
17 NA, GVČ, kart. 6, sign. 154dův./21.
18 NA, GVČ, kart. 18, sign. 387dův./25.
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1925 na půdě Národního shromáždění. Bergmann kritizoval skutečnost, že 
zatímco se početní stavy četnictva snižovaly,19 stále u sboru zůstávali důstoj-
níci s problematickou minulostí. Z konkrétních příkladů politik zmínil Ottu 
Bláhu, jemuž kromě servilnosti vůči monarchii vytýkal i  podezřelé styky 
s představiteli německé iredenty a polskými a maďarskými úřady, dále Berg-
mann připomněl údajné prohřešky dalších bývalých „Rakušáků“. Tematicky 
se poněkud vymykal případ Františka Bazaly, jehož poslanec vinil z předčas-
ného a zbabělého opuštění stanoviště v Košicích během bojů s Maďary roku 
1919.

Generální velitel četnictva nevzal případ na  lehkou váhu. „Vzhledem 
k  tomu, že obvinění byla vznesena členem poslanecké sněmovny, jest nut-
no skutkovou podstatu jejich přísně vyšetřiti, a to tím více, že běží o obvi-
nění vyšších, důležitá služební místa zaujímajících důstojníků.“ Připustil, že 
o řadě Bergmannem zmiňovaných kauz nebyl podřízenými dosud informo-
ván, zároveň ale zdůraznil, že převážná většina obvinění vychází pouze z po-
slancových slov a nebyla zatím podložena žádnými konkrétními doklady.

Následné několikaměsíční vyšetřování provádělo nejen četnictvo, ale též 
vojenští prokurátoři. Výsledek vyzněl ve prospěch obviněných, jelikož pro-
kurátoři ve všech případech zastavili stíhání pro nedostatek důkazů. To se 
týkalo i  Bazaly, ačkoliv názory členů disciplinárního výboru na  jeho cho-
vání během bojů o Slovensko se diametrálně rozcházely. Dále vyšlo najevo, 
že některé drobnější prohřešky zmíněné v interpelaci již v minulosti trestala 
příslušná zemská velitelství. 

V Bláhově případě se podařilo prokázat pouze to, že během svého pů-
sobení na Slovensku v prvních letech republiky zneužil svou pravomoc, aby 
umožnil jisté ženě uskutečnit několik schůzek na hraničním mostě s  jejím 
snoubencem, pravděpodobně maďarským důstojníkem. Jelikož neexistovaly 
doklady o tom, že by schůzky měly jiný než soukromý charakter, nemohla být 
záležitost posouzena jako špionáž či spolupráce s Maďary.

Skutečnost, že Bláha přikázal podřízeným, aby umožnili osobě bez po-
třebných dokladů přechod hranice, Vyčítal vyhodnotil jako poškození dob-
rého jména četnictva, jelikož na mužstvo bezesporu působilo nepříznivým 
dojmem, když po něm důstojník vyžadoval porušování předpisů. Proto byla 
kauza předána k posouzení a potrestání disciplinárnímu výboru četnictva.20

Stížnosti na četnické důstojníky občas přicházely také od obecních rad 
nebo soukromých společností. Například v březnu 1921 ministerstvo vnitra 
generála Vyčítala informovalo o žádosti košického zastupitelstva o převelení 

19 V té době probíhala takzvaná restrikce četnictva dle zákona 286 Sb. z. a n. z 22. prosince 1924.
20 NA, GVČ, kart. 20.

Kázeňské záležitosti četnických důstojníků v agendě 
Generálního velitelství četnictva ve dvacátých letech 20. století



148

tamního exponovaného štábního důstojníka plukovníka Friedla s odůvod-
něním, že jde o německého nacionalistu, který často a bezdůvodně překládá 
české četníky z jednoho stanoviště na druhé. Friedlovo jednání mělo údajně 
souviset též s incidentem v Krompaších.21 

V tomto případě se kritika ukázala jako silně nadsazená. Vyšlo najevo, že 
Friedl byl rodilým Čechem z Jindřichova Hradce (odebíral prý Lidové novi-
ny), pouze jeho manželka pocházela z německé rodiny. Rovněž hledání spo-
jitosti s událostmi v Krompaších se ukázalo jako zcela scestné, jelikož obec 
vůbec nespadala do Friedlova obvodu. I sporné překládání četníků se vysvět-
lilo jako nutnost, vyvolaná služebními potřebami. Pouze v jednom případě 
bratislavské zemské velitelství rozkaz o přeložení zrušilo, jelikož dotyčný čet-
ník byl v krátké době již přeložen vícekrát.22

Při jiné příležitosti se generální velitel během jara 1921 zabýval stížnos-
tí Zamestnavatelskej úradovny pri ústrednom sväze československých pri-
emyslníkov na majora Ottu Bláhu pro „zasahování četnictva do záležitostí 
průmyslových.“ Jak se však následně ukázalo, Bláhův údajný „neoprávněný 
zásah“ spočíval v tom, že se při debatě s úředníkem jisté železárny na Pod-
karpatské Rusi, s nímž se setkal během inspekční cesty, vyjádřil, že dle jeho 
mínění by si dělníci v dotyčné továrně měli zřídit odborovou organizaci.

Ne vždy se generální velitel začal zabývat prohřeškem důstojníka až 
na  základě cizího popudu, nezřídka sám káral podřízené za  užívání příliš 
ostrých slov či jinak nepřiměřených výrazů ve služebních hlášeních. Za tento 
typ poklesků Vyčítal příležitostně uděloval důtky, častěji však provinilce pou-
ze vyzval, aby se napříště podobných problémů vyvarovali. 

To byl mimo jiné případ kapitána Aloise Stibůrka, jenž počátkem roku 
1923 podal prosbu o převelení z Českého Těšína, jelikož se ve Slezsku cítil 
jako cizinec a nedokázal se sžít s tamními zvyklostmi, zejména rozšířeným 
požíváním alkoholu. Vyčítal Stibůrkovi nařídil sepsat novou žádost, ovšem 
s vynecháním výše uvedených argumentů, „a to v zájmu žadatele samého.“ 
Blíže k tomu podotkl: „V užším slova smyslu jest přirozeně každý z nás, kdo 
nekoná služby v zemi, ve které se narodil, „cizincem“, ale tento pojem ztratil 
dnes značně na svém bývalém významu, neboť v oblasti naší republiky, ať již 
to jest kdekoliv, nesmíme (podtrženo v originále, pozn. aut.) se vůbec cítiti 
cizinci.“ Tento výrok je nutno chápat v kontextu Vyčítalem často zdůrazňo-
vané myšlenky „státního vlastenectví“, kterou generál podřízeným opako-
21 V únoru 1921 propukly v Krompaších sociální nepokoje v důsledku propuštění zaměstnanců 

tamních železáren a snížení přídělů potravin. Napětí 21. února vyústilo ve střet demonstrantů 
s četníky, který si vyžádal životy čtyř stávkujících. Dav v odvetu zabil dva úředníky železáren 
a zranil velitele zasahujících četníků.

22 NA, GVČ, kart. 5.
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vaně vštěpoval. Navzdory výtce generál projevil pochopení pro Stibůrkovu 
situaci, jelikož nakonec doporučil žadatelovo přeložení do Čech.23

Jak je patrné ze Stibůrkova případu, generální velitel se při posuzování 
jednotlivých kauz nezabýval pouze faktickým obsahem sporných záležitos-
tí, ale také formou, jakou byly žádosti či stížnosti prezentovány. Například 
v srpnu 1921 důrazně doporučil exponovanému důstojníku v Plzni podplu-
kovníku Bazalovi podávat hlášení „věcně bez vášnivosti a vynechati při tom 
veškeré vlastní názory a  rady s  předmětem nesouvisející.“24 Na  generálův 
vztah k  šéfovi plzeňské expozitury tato kauza zřejmě neměla vážnější vliv, 
jelikož Bazala se později stal Vyčítalovým pobočníkem. 

Na konci října 1921 Vyčítal reagoval na ostré výroky správního důstojní-
ka z Moravy, který písemně doporučoval přizpůsobení byrokracie ve sboru 
armádnímu modelu. Z  kontextu bohužel nevyplývají detaily ohledně sa-
motného předmětu sporu, naopak zcela zřejmý je generálův názor na  dů-
stojníkovo chování: „Způsob psaní ukazuje na jakousi podrážděnost, kterou 
neomlouvám, ale vysvětluji si tím, že za mnohé dosud se vyskytující vady činí 
se vždy zodpovědným četnický důstojník správní, na kterého pak se i v no-
vinách útočí, ačkoliv dokázaně právě v uvedených případech nenese žádné 
viny.“25 Jindy zase generální velitel podřízeným radil, že střízlivý styl psaní, 
prostý emocí, může přispět ke kladnému vyřízení jejich žádostí a stížností.

Případy, kdy četníci ve svých žádostech a stížnostech používali poněkud 
silná slova, zřejmě nebyly nijak vzácné, jelikož v listopadu 1921 musel gene-
rální velitel nařídit, aby zemští velitelé vraceli zprávy psané nepřípustným 
stylem k přepracování. „Tímto výnosem nenařizuji snad nějaké překrucování 
pravdy, neb okrašlování skutečností,“ pouze se mělo zabránit užívání „tonu 
vyplývajícího z podrážděnosti a vášnivosti, kterým se u rozhodujících míst 
nejen ničeho nedosáhne, nýbrž jen pisateli samému uškodí.“26

O  tom, že navzdory vůli generálního velitele nebyly instrukce ohledně 
formy hlášení vždy důsledně dodržovány, svědčí další z  Vyčítalových roz-
kazů, vydaný v červnu 1925, kdy dal generál opět najevo nelibost nad tím, 
že „jednací spisy bývají opatřeny poznámkami, vyjadřujícími subjektivní ná-
zory osob spisy vyřizujících, a  to způsobem mnohdy zcela nevhodným.“27 
Citovaná nařízení ovšem patrně nelze chápat tak, že by generální velitel auto-

23 NA, GVČ, kart. 11, sign. 287dův./1923.
24 NA, GVČ, kart. 6. Bazala se poněkud vznětlivě vyjádřil o četníkovi z Mariánskolázeňska, kte-

rý se snažil využít politické konexe, aby docílil přeložení na jinou stanici.
25 NA, GVČ, kart. 7, sign. 3963dův./21.
26 NA, GVČ, kart. 7, sign. 412dův/21.
27 NA, GVČ, kart. 17, sign. 330/25.
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ritativně odmítal brát v potaz návrhy a náměty podřízených, je ostatně dolo-
ženo, že při posuzování všech důležitějších otázek Vyčítal žádal o stanoviska 
zemských velitelů či jiných příslušných orgánů. Uvedené příkazy byly zjevně 
namířeny především vůči osobním invektivám v úředních zprávách.

K netypickým kauzám patřily ty, které souvisely s mimoslužebními eko-
nomickými aktivitami důstojníků a jejich rodin. Do této kategorie lze zařadit 
záležitost nadporučíka Augustina Zháněla, jehož manželka provozovala pro-
dejnu mazadel na koženou obuv a dodávala své zboží i četnickým stanicím, 
jež spadaly pod velení jejího muže. Vyskytly se tudíž spekulace, zda Zháněl 
nevyvíjel určitý, byť třeba nepřímý, tlak na podřízené, aby nakupovali právě 
u  jeho manželky. Poté, co byl v říjnu 1924 na případ upozorněn, prohlásil 
Vyčítal, že žádný předpis sice nezakazuje ženám četníků podnikat, přesto 
však bude vhodné dotyčného důstojníka přeložit na nové působiště, aby se 
předešlo šíření případných dohadů.28

Nařčení z pochybných obchodních aktivit se nevyhnulo ani samotnému 
generálnímu veliteli. V osobním dopise z června 1924 si Vyčítal stěžoval své-
mu příteli z dětství, plzeňskému výrobci koberců Adolfu Hillemu, na blíže 
nespecifi kované novinové zprávy, které naznačovaly, že generál zprostředko-
val jakousi fi nanční transakci pro svého někdejšího spolužáka z měšťanské 
školy, štábního kapitána ve výslužbě Václava Th oře.29 Ačkoliv nepodložené 
obvinění člena sboru, natož velitele, bylo dobovými předpisy vnímáno jako 
urážka četnictva coby celku, není známo, že by Vyčítal v tomto případě rea-
goval žalobou na redakci dotyčných novin. Nešlo by o jediný případ, kdy se 
vedoucí kruhy četnictva rozhodly raději nereagovat na mediální kritiku, aby 
se předešlo širší novinové polemice.

Předmětem kázeňského řízení se mohl stát i  soukromý život důstojní-
ků, jestliže neodpovídal dobovým morálním hodnotám. V takovém případě 
mohlo být důstojníkovo chování klasifi kováno jako poškozování dobrého 
jména četnictva. Neuspořádaný rodinný život četnického důstojníka navíc 
někdy zavdával příčiny k různým klepům a příležitostně i k zájmu médií. 

Například na podzim 1928 se v jakémsi časopise objevila zmínka o údaj-
né milostné aféře okresního četnického velitele ve  Fryštátě nadporučíka 
Demela. Ten však při vyšetřování uvedl, že žena, s níž se schází, není jeho 
milenkou, nýbrž informátorkou. Ačkoliv tento údaj byl těžko ověřitelný, ge-
nerální velitel se rozhodl ve věci nepodnikat další šetření. Pouze Demelovi 
doporučil počínat si diskrétně a snažit se nezavdat příčinu ke kritice.30

28 NA, GVČ, kart. 15, sign. 565dův./1924.
29 NA, GVČ, kart. 14, sign. 381dův./1924.
30 NA, GVČ, kart. 28, sign. 1071/28.
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Zobecníme-li zjištěné poznatky, lze konstatovat, že mezi kázeňskými po-
klesky četnických důstojníků jednoznačně dominovala drobnější provinění, 
jako bylo nevhodné a  urážlivé vyjadřování apod. Takovéto záležitosti vět-
šinou končily udělením důtky nebo pouhým poučením, jak se podobných 
nepříjemností propříště vyvarovat. 

K častým problémům patřily též otázky národní a politické „přijatelnosti“ 
důstojníků, kteří za sebou měli kariéru v rakousko-uherském četnictvu. Stíž-
nosti na „rakušácké“ smýšlení konkrétních osob se ve valné většině ukázaly 
jako neprůkazné, někdy jako vyloženě nepravdivé. Příčinu uvedeného jevu je 
možno spatřovat v tom, že mnozí vysloveně prorakousky orientovaní jedinci 
byli nuceni odejít od sboru již v prvních letech československé samostatnos-
ti.31 Méně běžné byly aféry týkající se soukromého života důstojníků a kauzy, 
kdy se důstojníci pokoušeli využít svého postavení k získání určitých výhod, 
nebo nabádali podřízené k jednání, jež nebylo v souladu s předpisy. 

Udělené tresty zpravidla nebývaly nikterak drakonické, řada problémů se 
jednoduše vyřešila přeložením dotyčného důstojníka. V případě schopného 
jedince nemusely mít ani opakované disciplinární potíže výraznější negativní 
dopad na  další pokračování kariéry, jak dokládají osudy Františka Bazaly, 
Otty Bláhy a dalších. Přesto se nedá říci, že by Generální velitelství četnictva 
dohled nad kázeňskými záležitostmi podceňovalo; rozsáhlá agenda svědčí 
o poměrně podrobném vyšetřování jednotlivých kauz. Místo na přísné tresty 
se však sázelo spíše na prevenci a osvětu. Nezanedbatelnou roli pochopitel-
ně často hrály i osobní vztahy mezi četnickými důstojníky, o těch jsme však 
z úředních materiálů informováni jen velmi kuse.

Bylo by přínosné porovnat výsledky prezentovaného výzkumu s poměry, 
jež ve sledovaném období panovaly u ostatních složek československého bez-
pečnostního aparátu, to by však již byl námět pro další dlouhodobé bádání.

31 Jednalo se zejména o  důstojníky německé národnosti, kteří se na  podzim 1918 přidali 
k četnictvu německých provincií. Blíže k této problematice Klečacký, M.: Převzetí rakouského 
četnictva; Kolář, O.: Státní pořádkové složky na Chebsku.

 Někteří důstojníci, pokud nebyli usvědčeni z  přímé účasti na  perzekuci českých 
vlastenců během první světové války, ale přesto v místě služby čelili kritice kvůli údajným 
prohabsburským sympatiím, byli přeloženi do  východní části republiky. Do  této kategorie 
spadal například Josef Woitsch z Polské Ostravy, jehož disciplinární výbor zprostil převážné 
většiny obvinění z údajných hříchů z válečné doby. Jelikož však byl ve svém působišti silně 
nepopulární, padlo rozhodnutí přemístit jej na Podkarpatskou Rus.
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Resumé

Kázeňské záležitosti četnických důstojníků 
v agendě Generálního velitelství četnictva 

ve dvacátých letech 20. století

Článek pojednává o nejčastějších typech kázeňských provinění důstojníků 
československého četnictva a o způsobech jejich řešení. V období dvacátých 
let, na něž je výzkum zaměřen, se lze nejčastěji setkat s případy nevhodné-
ho vyjadřování či vystupování důstojníků, zejména ve vztahu k podřízeným. 
Předmětem vyšetřování se nezřídka stávalo též politické a národnostní smýš-
lení konkrétních jednotlivců, stejně jako jejich chování v době před rokem 
1918; v podobných případech se obvinění nezřídka ukazovala jako nepod-
ložená nebo neprůkazná. K méně běžným jevům patřily pochybné ekono-
mické aktivity důstojníků. Tresty byly obvykle poměrně mírné a zpravidla 
nemívaly výrazný vliv na další kariéru provinilce.

Summary

Disciplinary Problems of Gendarmerie Officers 
in Paperwork of the Gendarmerie General Command 

in 1920s

Th e article deals with the most frequent disciplinary problems of 
Czechoslovak gendarmerie offi  cers and the ways of their solution. Th e 
research focuses on the period of twenties when it is possible to frequently 
meet the cases of offi  cers’ unbecoming behaviour, primarily in the 
relationship towards subordinates. Th e political and national thoughts of 
concrete individuals as well as their behaviour have oft en become the subject 
of investigation before 1918; however accusations in such cases have appeared 
to be proofl ess or inconclusive. Economic activities of offi  cers have belonged 
to the less common phenomena. Punishments have been usually quite low 
and ordinarily have not had considerable infl uence on a future career of an 
off ender.
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Ústřední politická autorita 
maďarské menšiny 
třicátých let 20. století – 
hrabě János Esterházy (1901–1957)
Andrej Tóth

1 Úvod

Maďarská menšina s  téměř 750 tisíci1 svých příslušníků tvořila druhou 
nejpočetnější národnostní menšinu prvorepublikového Československa, 
na  celkovém složení obyvatelstva se podílela 5,6 %. Maďaři byli v  Národ-
ním shromáždění první Československé republiky zastoupeni ve všech jeho 
čtyřech volebních obdobích dvěma politickými subjekty: Zemskou křesťan-
sko-socialistickou stranou (Országos Keresztény Szocialista Párt; OKSzP) 
a  Maďarskou národní stranou (Magyar Nemzeti Párt),2 které se v  červnu 
1936 spojily v  jeden politický subjekt, ve  Sjednocenou maďarskou stranu 
(Egyesült Magyar Párt; EMP), jak zněl jeho zkrácený název. Hrabě János Es-
terházy se na  politické scéně první republiky etabloval jako v  pořadí třetí 
předseda maďarských zemských křesťanských socialistů, které vedl od pro-
since roku 1932.3 V roce 1936 se pak stal výkonným předsedou EMP.4

1 V  roce 1921 žilo v  Československu celkem 745  431 obyvatel maďarské národnosti. Srov. 
Československá statistika – Svazek 9. Řada VI., Sčítání lidu v Re publice Československé ze dne 
15. února 1921, díl I., Praha 1924, Tab. 50, Národnost československých státních příslušníků. 
I., s. 60*.

2 Do  roku 1925 Zemská ma ďarská strana malorolníků, zemědělců a  živnostníků (Országos 
Magyar Kisgazda, Földmüves és Kisiparos Párt), zkráceně Maďarská malorolnická strana 
(Magyar Kisgazda Párt).

3 Po Jenö Lelleym (1920–1925) a Gézou Szüllöm (1925–1932).
4 K  politické scéně maďarské menšiny v  prvorepublikovém Československu viz souhrnně 

Tóth, Andrej – Novotný, Lukáš – Stehlík, Michal: Národnostní menšiny v Československu 
1918–1939. Od státu národního ke státu národnostnímu? Praha 2012, s. 76–101 nebo Tóth, 
Andrej: Political Parties of Hungarian Minority in Interwar Czechoslovakia (1918–1938) – 
Brief Summary and Outline of the Issue. Öt kontinens, 2010, s. 169–193.
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2 Kdo byl János Esterházy?

János Esterházy byl potomkem starobylého uherského šlechtického rodu. 
Narodil se 14. března 1901 v obci Veľké Zálužie (maď. Nyitraújlak) u Nitry, 
kde měla rodina své rodové sídlo. Jako šlechtický syn měl svého domácího 
učitele, který ho vyučoval až do páté třídy víceletého gymnázia. V gymna-
ziálních studiích pak pokračoval v Budapešti, kde absolvoval i tři roky vyšší 
obchodní akademie. V roce 1924 se oženil s hraběnkou Lívií Serényiovou, se 
kterou měl dvě děti, syna Jánose (1929) a dceru Alici (1932).5

Politicky se Esterházy v  mládí neangažoval. Po  ukončení svých studií 
soustředil svou pozornost výhradně na správu a fi nanční ozdravění rodové-
ho hospodářství ve Veľkých Zálužích, jehož ekonomická kondice byla vážně 
podlomena důsledky pozemkové reformy. Při svých častých návštěvách Bra-
tislavy a Prahy kvůli nutným jednáním se zemědělskými a fi nančními úřady 
a právníky se ovšem začal setkávat s představiteli obou hlavních politických 
stran maďarské menšiny v Československu. Tyto kontakty postupně vyústily 
v jeho aktivní zapojení do politického života OKSzP.6 

Esterházy do  vysoké stranické politiky ještě v  průběhu dvacátých let 
nezasáhnul. Jeho politická kariéra se začala psát až od poloviny roku 1931. 
Nejprve v červnu uvedeného roku zaujal post předsedy Československé ma-
ďarské ligy pro Společnost národů a o zhruba rok a půl, 14. prosince 1932, byl 
zvolen do čela maďarských křesťanských socialistů.7

5 Balassa, Zoltán: Pilóta a viharban. Gróf Esterházy János és kora (dále jen Pilóta). Budapest 
1994; Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), S/2 (215) – 51 – 81, Zápisnica napísaná 
dňa 25. apríla 1949…, dokument je součástí soudního spisu k  Jánosi Esterházymu, resp. 
přílohou k rozsudku nad jeho osobou TnĽud 19/27/47 ze dne 16. září 1947, fol. 12.

6 ABS, tamtéž; Balassa, Z.: Pilóta, s. 25; Molnár, Imre: Esterházy János élete és mártírhalála 
(dále jen Esterházy János). Šamorín 2010, s. 24; Esterházy, Lujza: Szívek az ár ellen (dále jen 
Szívek). Budapest 1991, s. 60–61.

7 Angyal, Béla: Érdekvédelem és önszervezödés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika 
történetéböl 1918–1938. Galanta – Dunajská Streda 2002, s. 182; Molnár, I.: Esterházy János, 
s. 28–29 a  32–34; Egyhangúlag Esterházy Jánost választották meg… Prágai Magyar Hírlap 
(dále jen PMH), č. 285 (3098), 15. 12. 1932, s. 3; Angyal, Béla: Dokumentumok az Országos 
Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919–1936 (dále jen DOKSzPT). Šamorín – Dunajská 
Streda 2004, dok. č. 94, s. 422–424. K  problematice nástupu Jánose Esterházyho do  čela 
OKSzP srov. souhrnně Tóth, Andrej: Nástup hraběte Jánose Esterházyho do čela maďarské 
Zemské křesťansko-socialistické strany v Československu na sklonku roku 1932. Moderní dějiny, 
18, 2010, č. 1, s. 77–101, resp. 88–95.

Andrej Tóth
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3 V přední linii maďarské menšinové politické scény

János Esterházy v předsednickém křesle OKSzP hájil důslednou opoziční 
politickou linii strany. Vzhledem ke svému šlechtickému původu vyzdvihoval 
konzervativní zaměření strany, zkostnatělý konzervativizmus však odmítal. 
Nicméně charakter konzervativní politiky OKSzP neshledával ve  znamení 
zarytého lpění na všem starém, ale ve smyslu záchrany a aplikace všeho, co 
mělo hodnotu a co se v minulosti osvědčilo.8

Jedním ze základních cílů Esterházyho politiky bylo autonomistické pře-
uspořádání republiky. Odmítal tvrzení vládních kruhů, že Slovensko není 
ještě k zavedení vlastní autonomní politické samosprávy zralé. Urgoval i ne-
prodlené provedení autonomie Podkarpatské Rusi v praxi, k němuž byla Pra-
ha povinována mezinárodněprávními závazky. Jako politický předák početné 
národní menšiny odmítal dělení společnosti z národního hlediska na větši-
novou a menšinovou. V centru jeho politického programu bylo proto plné 
zrovnoprávnění všech národů žijících v republice.9

Esterházy nesouhlasil s  paušálním nařčením maďarských křesťanských 
socialistů automaticky z protistátní činnosti jen proto, že patří k maďarské 
menšinové opozici. Za mnohem nebezpečnější pro stát považoval takovou 
politiku, která aktuální sociálně-politické otázky vnímá optikou marxistic-
kých idejí, tj. je založena na nenávisti proti jednotlivým společenským vrst-
vám a třídním boji a ne na zásadách papežské encykliky Rerum novarum. Je 
potřeba vyzdvihnout, že Esterházy byl zastáncem politiky respektující zákon-
né mantinely. Příslušníky maďarské menšiny proto vždy vyzýval, aby se drželi 
zásad náboženské morálky a uplatňovali sebekázeň a loajálnost k zákonům.10

OKSzP se až prakticky pod jeho vedením stává skutečně křesťansko-so-
cialistickou stranou. Esterházy již ve  své nástupnické řeči po svém zvolení 
do  předsednického křesla strany deklaroval, že OKSzP bude pod jeho ve-
dením nadále neochvějně stát na základech křesťanského světového názoru 
a dál bude v opozici proti těm politickým směrům a snahám, jež jsou v roz-
poru s křesťanským vnímáním světa, tj. proti sociální demokracii a komuni-

8 Esterházy: fö feladatunk a  nemzeti öntudat… PMH, č. 286 (3099), 16. 12. 1932, s. 3 nebo 
DOKSzPT, dok. č. 95, s. 425–428, resp. 427.

9 PMH, tamtéž nebo DOKSzPT, dok. č. 95, s. 425–428, resp. 426; „A meg nem alkuvó ellenzéki 
politika…“ PMH, č. 146 (3256), 29. 6. 1933, s. 3 nebo Esterházy, János: A kisebbségi kérdés. 
Válogatott írások, beszédek, interjúk (dále jen A kisebbségi kérdés). Ed. Imre Molnár. Budapest 
2000, s. 21–23, resp. 22.

10 Mi nem tekinthetjük… PMH, č. 76 (3407), 1. 4. 1934, titulní strana nebo Esterházy, J.: A kisebbségi 
kérdés, s. 32–34, resp. 33; PMH, č. 218 (3549), 23. 12. 1934, titulní strana, („Tiltakoznunk kell 
minden oly kísérlet ellen…“) nebo Esterházy, J.: A kisebbségi kérdés, s. 38–40, resp. viz s. 40.
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smu, a proti všem těm úsilím, která jsou namířena proti víře a náboženství. 
V důsledném uplatňování křesťanských hodnot v politickém a každodenním 
životě viděl Esterházy i záruku plnohodnotného uplatnění národních speci-
fi k každé národní skupiny a záruku mírové koexistence mezi národy v době, 
kdy se jeden národ snaží zničit národ druhý.11

Výše nastíněnou politickou linii uplatňoval Esterházy později i jako vý-
konný předseda Sjednocené maďarské strany, utvořené, jak již bylo výše zmí-
něno, v  létě 1936 sloučením obou ústředních opozičních politických stran 
maďarské menšiny.

4 V Národním shromáždění

János Esterházy se během několika mála let stal jednou z vůdčích poli-
tických osobností maďarské menšiny v Československu. Po čtvrtých parla-
mentních volbách v květnu 1935 usedl i do poslaneckých lavic národního 
shromáždění. Zde patřil k aktivním „mluvčím“ maďarské menšiny. Do roz-
pravy se vždy hlásil mezi prvními a jeho vystoupení vzbuzovala pravidelně 
u ostatních poslanců živou odezvu.

Esterházy se v  poslanecké sněmovně poprvé uvedl 25. června 1935. 
Ve  svém expozé obhajoval opoziční a  negativistickou politickou linii své 
strany a kategoricky kritizoval přístup státu vůči národnostním menšinám. 
Doslova uvedl: „…Maďarstvo má tuná od 16 rokov sťažnosti, ktoré nijako 
neboly tou ktorou koaličnou vládnou väčšinou sanované tak, ako to nám 
tunajším Maďarom zabezpečujú mierové smluvy… Ja v  tomto štáte platím 
dane, platím dane spolu so svojimi maďarskými bratmi a tedy nesmiem pri-
pustiť a trpeť, aby strany väčšiny, ktoré dnes sedia pri mäsnom hrnci, proste 
nohama udupávaly naše ľudské práva.“12

Předseda maďarských křesťanských socialistů ve  svém úvodním parla-
mentním projevu zřetelně deklaroval, že dosavadní autonomistické stano-
visko politických zástupců československé maďarské menšiny se nemění, ať 
nová vláda honoruje přání a požadavky Maďarů jakkoliv, neboli, jak na sa-
motném závěru svého expozé doslova uvedl: „…jednoho, a  to autonomie 
a samostatnosti Slovenska nikdy sa nevzdáme.“ Tímto prohlášením dal před-
11 Esterházy: fö feladatunk a  nemzeti öntudat… PMH, č. 286 (3099), 16. 12. 1932, s. 3 nebo 

DOKSzPT, dok. č. 95, s. 425–428, resp. 426.
12 K prvnímu Esterházyho expozé v poslanecké sněmovně Národního shromáždění srov. Posla-

necká sněmovna, Těsnopisecké zprávy (dále jen PS TZ), IV. volební období, 1.–2. zasedání, 
1935–1936, schůze 1–30, TZ o 5. schůzi PS Národního shromáždění republiky Českosloven-
ské (dále jen N. S. R. Č. S.), dne 25. června 1935, s. 52–54, k citované pasáži viz s. 52.
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seda OKSzP vládě jednoznačně najevo, že Maďaři v této otázce nejsou ochot-
ni přistoupit k jakémukoliv kompromisu.13 

Autonomistické stanovisko maďarských křesťanských socialistů podtrhl 
Esterházy v parlamentu i na sklonku jara osudového roku 1938. Esterházy 
směrem k vládě i tehdy potvrdil, že základním předpokladem sanace národ-
nostní otázky v zemi je pro Maďary pouze a jen ústavněprávní přeuspořádá-
ní republiky. Zdůraznil ale přitom, že boj Maďarů za autonomii Slovenska 
a za rovnoprávnost Maďarů s většinovým československým národem bude 
v režii EMP probíhat výhradně na zákonném podkladě.14

Pozornost si pak zasluhuje i Esterházyho první a současně poslední pro-
jev v  poslanecké sněmovně za  druhé republiky, v  polovině prosince 1938, 
tedy po Mnichovu a podpisu první vídeňské arbitráže. Esterházy tehdy vy-
stoupil proti vládnímu návrhu tzv. zmocňovacího zákona a upozorňoval, že 
předloha „odporuje ideám parlamentarizmu a  zabezpečuje jednotlivcom 
dosiaľ neslýchanú plnú moc a práva širokých rozmerov, čo sa vlastne rovná 
ur čitej odrude diktatúry.“ Na  druhé straně ovšem Esterházy se souhlasem 
kvitoval kritická slova nové politické elity pomnichovské republiky vznesená 
na adresu vůdčích politických činitelů státu uplynulých dvaceti let. Spatřoval 
v nich rehabilitaci dvacetileté opozi ční politické linie československé maďar-
ské menšiny a vyjádřil v této souvislosti naději na opravdovou očistu veřejné-
ho života od všeho, co přivodilo zkázu první republiky.15

5 Esterházyho jednání s vůdčími politickými představiteli 
Československa ve druhé polovině třicátých let

Esterházy jako přední politický zástupce maďarské menšinové politické 
scény jednal rovněž v politicky dramatických letech druhé poloviny třicátých 
let několikrát i s čelnými představiteli první republiky. Vůbec první schůzka 
Jánose Esterházyho s vůdčím politickým činitelem státu se odehrála v sou-
vislosti s prezidentskou volbou koncem roku 1935, 15. prosince, kdy se sešel 

13 PS TZ, IV. volební období, 1.–2. zasedání, 1935–1936, schůze 1–30, TZ o 5. schůzi PS Národ-
ního shromáždění republiky Československé (dále jen N. S. R. Č. S.), dne 25. června 1935, 
s. 54.

14 PS TZ, IV. volební období, 6. zasedání, 1937–1938, schůze 112–142, viz TZ o  138. schůzi 
poslanecké sněmovny N. S. R. Č. dne 10. března 1938, s. 23.

15 PS TZ, IV. volební období, 7.–8. zasedání, 1938, schůze 143–159, viz TZ o 157. Schůzi posla-
necké sněmovny N. S. R. Č. dne 14. prosince 1938, s. 5.
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s prezidentským kandidátem, dlouholetým ministrem zahraničních věcí Ed-
vardem Benešem.16 

O dva dny později, odpoledne 17. prosince, jednal Esterházy, tentokráte 
již spolu i s dalšími předáky opoziční maďarské menšinové politiky, s Bene-
šem znovu. Schůzka kandidáta na  prezidenta republiky s  předáky OKSzP 
a MNP proběhla navzdory tomu, že jeho zvolení nástupcem Tomáše Garri-
guea Masaryka do prezidentského úřadu bylo již tehdy prakticky jisté. Beneš 
pak ještě těsně před samotnou prezidentskou volbou nechal prostřednictvím 
svého důvěrníka vzkázat maďarským zákonodárcům přes Esterházyho, že 
navzdory skutečnosti, že se již stal jediným koaličním kandidátem na post 
hlavy státu, setrvává na bázi společných rozhovorů z předešlého dne. I díky 
vlivu předsedy OKSzP Esterházyho pak zákonodárci obou maďarských men-
šinových politických stran poprvé nezaujali při volbě prezidenta republiky 
negativistické stanovisko a hlasovali pro Edvarda Beneše.17

Beneš považoval Esterházyho z opozičních politických lídrů českosloven-
ské maďarské menšiny za nejdůvěryhodnějšího partnera pro jednání o ma-
ďarské otázce. Dokladem tohoto je skutečnost, že později, v září 1936, nabídl 

16 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (dále jen MNL-OL), K 64 – 62. cs. – 1935 – 7. t. 
– 872/res. pol./1935, resp. 869/res. pol./1935, Szüllöho aide mémoire z konce prosince 1935, 
fol. 4–6 (s. 1–3); tamtéž, 872/res. pol./1935, resp. 252/pol./1935, zpráva maďarského vyslance 
v Praze Jánose Wettsteina maďarskému mi nistrovi zahraničních věcí Kálmánu Kányovi z 19. 
prosince 1935 (Bonyodalmak a magyar pártoknak a köztársasági elnökválasztáson tanusított 
magatartása körül.), fol. 1–3 (s. 1–6), předseda OKSzP Esterházy je ve  vyslancově zprávě 
uváděn pod krycím jménem „Asztalos“; tamtéž, 872/res. pol./1935, ad 840/res. pol./1935, 
dvoustránkový strojopisný dokument bez datace a  bližšího ozna čení, fol. 8–9 (s. 1–2); 
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i. (dále jen MÚA AV ČR), 
Ar chiv Ústavu Tomáše Garrigua Masaryka (dále jen AÚTGM), fond Edvard Beneš, Oddělení 
I  (dále jen fond EB I), kart. 45, sign. R/1340/136, Slovensko – Fotokopie – 1930–1938, 
fotokopie dvoustránkového Rücklova (Jan Jiří) strojem psa ného dopisu kancléři prezidenta 
republiky Přemyslu Šámalovi z  16. prosince 1935 z  Kanceláře prezidenta republiky (T. 
1002/35 – sign. prezidentské kanceláře), s. 1–2.

17 MNL-OL, K 64 (Politikai osztály reservált iratai 1918–1944) – 62 esomó (dále jen es.) – 
1935 – 7 tétel (dále jen t.) – 872/res. pol./1935, resp. 252/pol./1935, cit. Wettsteinova zpráva 
Kányovi z 19. prosince 1935 a tamtéž, 869/res. pol./1935, cit. Szüllöho aide mémoire; MÚA 
AV ČR, AÚTGM, fond EB I, kart. 45, inv. č. R/124/2 (R 94), VPZ–VP 1935, Opis Rücklova 
dopisu z 18. prosince 1935, Pro pana předsedu E s t e r h á z y, fol. 72. Citovaný Benešův vzkaz 
prostřednictvím jeho důvěrníka Rückla adresovaný Jánosi Esterházymu cituje bratislavský 
maďarskojazyčný deník Esti Újság ve  svém vydání z  20. prosince, viz Benes köztársasági 
elnök… – Benes levele Eszterházyhoz. Esti Újság, č. 294, 20. 12. 1935, s. 1–2, resp. 1. Rücklem 
naformulovaný Benešův dopis maďarským zákonodárcům opublikoval na základě Esti Újság 
i ústřední list HSĽS Slovák. Srov. Prezident dr. Beneš a naši Maďari. Čo sa dialo v zákulisí pred 
voľbou. Slovák, č. 288, 20. 12. 1935, s. 2. Podrobněji k postoji maďarských menšinových stran 
v prezidentské volbě v prosinci 1935 viz Tóth, Andrej: Maďarské menšinové politické strany 
v Československu a volba Masarykova nástupce do úřadu prezidenta republiky v prosinci 1935. 
I. díl. Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, 20, 2012, č. 1 a 2, s. 157–201.
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Esterházymu během jejich společné schůzky ve slovenských Topoľčiankách 
i post ministra bez portfeje. Výkonný předseda EMP však s odkazem na to, 
že se od prezidentské volby neučinilo nic pro zlepšení situace maďarské men-
šiny ze strany státu, i navzdory slibu danému maďarským politikům, místo 
ve vládě odmítl.18

János Esterházy byl pak pochopitelně i u jednání čelných zástupců EMP 
o  problematice maďarské menšiny i  s  předsedou vlády Milanem Hodžou. 
Ta se však uskutečnila až ve vnitropoliticky napjatém roce 1938. K prvnímu 
meritornímu jednání mezi EMP a premiérem došlo dokonce až v polovině 
tohoto pro republiku velmi dramatického roku, 29. června. Nicméně ani tato, 
ani následující jednání představitelů EMP s  předsedou vlády 20. července 
a 1. září, na nichž se lídři EMP včetně Esterházyho snažili dosáhnout zrov-
noprávnění maďarské otázky s otázkou německou, opoziční maďarské men-
šinové politiky neuspokojila a vedla nakonec k jejich defi nitivnímu rozchodu 
s republikou.19

S  ohledem na  vyhrocenou vnitropolitickou krizi první republiky 
na sklonku léta a podzimu 1938 je třeba upozornit na nemalou zásluhu právě 
Jánose Esterházyho na tom, že československá vláda nebyla na rozdíl od su-
detoněmeckých oblastí nucena vyhlásit na  maďarskojazyčném území výji-
mečný stav. Výkonný předseda EMP byl proti všem masovým manifestacím 
a demonstracím a uvnitř strany své spolustraníky upomínal, že Maďaři mo-
hou uplatnit svá práva pouze demokratickou a parlamentní cestou.20 

18 Esterházy se s  prezidentem Benešem v  Topoľčiankách sešel 11. září 1936. K  jednání 
Esterházyho s Benešem v září 1936 viz MOL, K 64 – 70. cs. – 1937 – 7. t. – 128/res. pol./1936, 
Mátyás látogatása Benesnél és tárgyalásai Sramekkel, tajná zpráva šéfa maďarského 
konzulátu v  Bratislavě vicekonzula Gyuly Petraviche z  15. února 1937, fol. 6–7 („Mátyás“ 
bylo jedno z  krycích jmén Jánose Esterházyho v  korespondenci maďar ského ministerstva 
zahraničních věcí), resp. Esterházyho zápis z jednání s prezidentem Be nešem, které proběhlo 
v Topoľčiankách 11. září 1936, fol. 9–20 (s. 1–12). Dokument č. 128/res. pol./1936 byl spolu 
s dok. č. 273/res. pol./1936 (Esterházyho zpráva o schůzce s prezidentem Be nešem 23. dubna 
1937, tamtéž, 273/res. pol./1936, fol. 1–5) na  ministerstvu zahraničních věcí Maďarského 
království veden pod č. 606/res. pol./1936 (viz prázdnou složku s  označením 606/res. 
pol./1936, tamtéž, K 64 – 70. cs. – 1937 – 7. t.).

19 MNL-OL, K 64 – 79. cs. – 1938 – 65. t. – 597/res. pol./1938, resp. 18/fön./1938, Bizalmas 
iratok felterjesztése, zpráva maďarského vyslance v Praze maďarskému ministru zahraničních 
věcí z  4. července 1938, resp. příloha B (B./ Melléklet a  18/fön. 1938 sz. jelentéshez), fol. 
92–95; tamtéž, K 64 – 79. cs. – 1939 – 65. t. – 633/res. pol./1938, zápis ze schůze zástupců 
EMP s  předsedou vlády Milanem Hodžou 20. července 1938, fol. 99–102; tamtéž, K  64 – 
75. cs. – 1938 – 7. t. – 777/res. pol./1938, A Magyar Párt vezetöségének tárgyalása Hodža 
mi niszterelnökkel s datací 2. září 1938, resp. příloha k dokumentu 28/fön. 1938, fol. 3–4.

20 Popély, Gyula: Esterházy János emberi és politikusi pályája. In: Esterházy-Malfatti, Alice 
– Török, Bálint: Esterházy János emlékkönyv. Budapest 2001, s. 180.
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6 Ve Slovenském štátu

János Esterházy ve své politické roli obhájce práv menšinových Maďarů 
pokračoval i po vyhlášení samostatnosti Slovenska bratislavským autonom-
ním sněmem 14. března 1939. Dodejme však zde, že Esterházy se tohoto 
přelomového zasedání slovenského autonomního sněmu nezúčastnil.21 Es-
terházy tak i po 14. březnu 1939 zůstal na území toho státu, do kterého při-
padl jeho rodový majetek, přitom v Budapešti by na něj čekalo automaticky 
minimálně členství v horní komoře maďarského parlamentu. Za Slovenského 
štátu stál Esterházy včele jediné povolené politické strany maďarské menšiny 
v samostatném Slovensku, Slovenské maďarské strany (Szlovenszkói Magyar 
Párt), právní nástupkyní EMP, jež běžně vystupovala pod svým zkráceným 
názvem Maďarská strana (Magyar Párt, MP). Stranu vedl po celou dobu její 
existence, tj. do jara 1945.22

Bývalý nejvýznamnější předák maďarské menšiny v první Československé 
republice János Esterházy se stal i jediným zástupcem zhruba 65 tisíc men-
šinových Maďarů, kteří po vídeňské arbitráži zůstali na slovenském území, 
v šedesáti tří členném Sněmu Slovenské republiky. Esterházy se do sloven-
ského, nejprve jen autonomního sněmu, dostal ve volbách 18. prosince 1938 
z kandidátní listiny tehdy ještě jediné povolené politické strany na Slovensku, 
Hlinkovy slovenské ľudové strany (HSĽS). Prostřednictvím kandidátní listi-
ny HSĽS bylo zajištěno zastoupení ve slovenském sněmu i německé menšině. 
Ovšem vzhledem k nacionálně-socialistické orientaci jediné politické strany 
německé menšiny ve Slovenské republice, Deutsche Partei (DP), byla politic-
ká váha německé menšiny samozřejmě jiná. Zatímco pro záležitosti německé 
menšiny byl v nejvyšší státní administrativě zřízen státní sekretariát, v jehož 
čele stanul předseda DP Franz Karmasin, maďarské menšině bylo zřízení 
státního sekretariátu kvůli odmítání nacionálně-socialistické ideologie jejími 
politickými představiteli pod Esterházyho vedením odepřeno.23

Esterházy již na  počátku druhého období své politické kariéry jedno-
značně odmítl ideologii národního socialismu. Ještě na  sklonku podzimu 
1938 upozornil veřejně v  tisku, že nacionální socialismus je německý pro-

21 Čarnogurský, Pavol: 14. marec 1939. Bratislava 1992, s. 226 a 244; Esterházy, L.: Szívek, 
s. 105.

22 Popély, Gy.: c. d., s. 181; A  (cseh)szlo vákai magyarok lexikona 1918-tól napjainkig 
(internetový projekt), Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Slovensko, http://www.
foruminst.sk/, Lexikon, heslo: Szlovenszkói Magyar Párt; Molnár, I.: Esterházy János, s. 223; 
Kamenec, Ivan: Slovenský stát (1939–1945). Praha 1992, s. 33.

23 Molnár, I.: Esterházy János, s. 131–132; Balassa, Z.: Pilóta, s. 58 a 57; Kamenec, I.: Slovenský 
stát, s. 26 a 33; Kto bol zvolený? Slovák, č. 289, 20. 12. 1938, s. 3.
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dukt, který nemůže být považován za exportní artikl a kategoricky odmítal 
nahrazení Kristova kříže ve znaku strany fašistickým znakem šípu. V dub-
nu 1939, tedy na samém začátku existence samostatné Slovenské republiky, 
Esterházy opět jednoznačně prostřednictvím tisku zdůraznil, že maďarská 
strana nemá a nikdy nebude mít nic společného s nacionálním socialismem. 
Politický lídr slovenských Maďarů přitom upozorňoval, že nacionálně-so-
cialistickou ideologii neuznává za  státní ideologii ani samotné Maďarsko, 
a proto představitele maďarské menšiny varoval, že kdo by se postavil proti 
programu maďarské strany, ohrozí tím nejen jednotu slovenských Maďarů, 
ale i všeobecné maďarské zájmy, stejně jako zájmy Maďarska.24

Protože Maďaři byli v  totalitním Slovenském státu díky nacionálně so-
cialistické ideologii nepoddajné MP pod Esterházyho vedením druhořadou 
národnostní menšinou, vystupoval János Esterházy i v samostatném Sloven-
sku jako důsledný obhájce práv příslušníků maďarské menšiny. Esterházy tak 
i za éry Slovenského štátu prosazoval v opozici vůči státní politice ofi ciálně 
na půdě slovenského sněmu právo každé národní skupiny na její plnohod-
notnou národní seberealizaci i za té okolnosti, není-li mu umožněno národní 
vyžití v rámci vlastního nezávislého státu. Toto právo však Esterházy požado-
val nejen pro Maďary žijící na Slovensku, ale současně i pro ty Slováky, kteří 
se po vídeňské arbitráži ocitli pod maďarskou státní správou. Pozornost z po-
čátku druhé etapy Esterházyho politické kariéry vzbuzuje v této souvislosti 
jeho veřejný projev při příležitosti slavnostního uvítání maďarského vojska 
v čele s regentem Maďarského království Miklósem Horthym de Nagybánya 
v  Košicích 11. listopadu 1938, kterou vídeňská arbitráž přiřkla Maďarsku. 
Esterházy tehdy Horthyho veřejně vyzval, aby Maďarsko poskytlo Slovákům, 
kteří se ocitli úpravou hranic uvnitř maďarského státu, jakožto národnostní 
menšině stejná práva, která požadují menšinoví Maďaři na Slovensku.25

Esterházy se však za  samostatného slovenského státu zviditelnil přede-
vším svým odvážným postojem ve  Sněmu Slovenské republiky 15. května 
1942 na jeho 87. schůzi, kdy jako jediný poslanec nehlasoval pro návrh ústav-
ního zákona, který měl legalizovat již od počátku roku probíhající deportaci 
slovenských Židů (zákon č. 68/1942 o  zrušení státního občanství vystěho-
vaných Židů). Předseda MP sice následně při odůvodňování svého kroku 
maďarské vládě přiznal, že osobně není přítelem Židů, nicméně zdůraznil, 
že svým hlasem nemůže v žádném případě podpořit takovou legislativní nor-
mu, která pošlapává každé božské a lidské právo. Esterházy odmítal protiži-
dovský zákon z května 1942 i z pozice příslušníka menšinového národa, resp. 

24 Molnár, I.: Esterházy János, s. 234–235.
25 Popély, Gy.: Esterházy János, s. 180–181.
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jménem celé maďarské menšiny, jak toto osobně deklaroval i směrem k před-
sedovi slovenského sněmu. Podle Esterházyho bylo pro slovenské Maďary 
zcela nemyslitelné, aby se jako národnostní menšina přihlásili k  takovému 
zákonu, který zmocňuje většinu k vystěhování menšiny.26

7 GULAG a československé věznění (1946–1957)

Kvůli svému neoblomnému politickému postoji se Esterházy na  sklon-
ku války dostal logicky do hledáčku gestapa, před kterým se musel ukrývat 
u svých známých na venkově. Do Bratislavy se vrátil až poté, co ji gestapo 
s  blížící se frontou opustilo a  zůstal zde navzdory radám svého okolí, aby 
před blížícími sovětskými vojsky utekl do zahraničí. Nedlouho po válce tak 
byl zadržen a vydán představitelem sboru pověřenců Gustávem Husákem, 
tehdejším pověřencem pro věci vnitřní v Bratislavě, orgánům sovětské stát-
ní bez pečnosti (NKVD), které ho 29. července 1945 odvlekly do Sovětského 
svazu. Nutno však zdůraznit, že Esterházy byl zadržen během své dobrovolné 
návštěvy u pověřence pro věci vnitřní, jemuž přišel oznámit, že se neukrý-
vá a že je plně k dispozici, resp. až po jeho předcházejícím několikadenním 
zadržení Sověty, kteří ho nakonec, protože vůči němu nenalezli usvědčující 
údaje, propustili na svobodu. O necelý rok později, 24. června 1946, byl Es-
terházy v Moskvě na základě vykonstruovaných obvinění odsouzen k deseti 
letům nucených prací a následně, 13. čer vence 1946, byl s transportem od-
vezen do pracovních táborů GULAG v sovětské autonomní republice Komi. 
Nejprve do městečka Kňažpogost, odkud však byl 15. srpna 1946 převezen 
do Rakpasu a nakonec pak do tábora Sangradok-Protok, kam byl transporto-
ván 7. března 1948. Zde Esterházyho pobyt v sovětských pracovních táborech 
předčasně skončil, neboť v souvislosti s následným rozhodnutím sovětských 
orgánů o jeho předání do Československa mu bylo z trestu šest let odpuštěno. 
Československým orgánům byl předán v Čiernej nad Tisou 20. dubna 1949, 
odkud byl převezen do Košic a 21. dubna 1949 pak do Bratislavy.27

Na Slovensku byl ovšem Esterházy současně 16. září 1947 odsouzen v ne-
přítomnosti („in contumaciam“) Národním soudem v  Bratislavě k  trestu 
smrti provazem za vlastizradu. Po jeho vydání ze Sovětského svazu mu však 
26 Popély, Gy.: c. d., s. 184–185; Molnár, I.: Esterházy János, s. 243–244; Kamenec, I.: Slovenský 

stát, s. 113–115; Snem schválil zákon o  zrušení štátneho občianstva vysťahovaných Židov. 
Slovák, 24, 1942, č. 111, 17. května, s. 3.

27 ABS, S/2 (215) – 51 – 81, dok. č. 9695/06–E–1949 z 26. dubna 1949, dokument Povereníctva 
vnútra, Odboru StB, fol. 2 a 3; tamtéž, cit. dok. Zápisnica napísaná dňa 25. apríla 1949…, 19; 
Popély, Gy.: Esterházy János, s. 185–186; Molnár, I.: Esterházy János, s. 308.
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byl za přispění jeho rodiny i přátel prezidentem republiky Klementem Gott-
waldem v roce 1950 trest smrti změněn na do životí. O pět let později, v roce 
1955, byl pak Esterházymu doživotní trest zmírněn na 25 let odnětí svobody. 
Zločin domácí zrady měl Esterházy podle Národního soudu spáchat podle 
nařízení Sloven ské národní rady č. 33/1945 ve znění vyhlášky č. 58/146 Sbír-
ky nařízení SNR.28

Esterházy vykonával trest ve  více československých vězeňských zaříze-
ních. V době od 24. června 1950 do 29. čer vence 1953 v Útvaru nápravných 
zařízení (ÚNZ) Mírov. Odtud byl z  důvodu onemocnění plic pře místěn 
do  nemocničního oddělení v  ÚNZ Ilava, kde setrval do  12. března 1954. 
Z této věznice byl eskortován do vězeňské nemocnice trestního ústavu Ro-
čov, kde byl hospitalizován do  13. dubna 1955. K  dalšímu nemocničnímu 
pobytu byl převezen do  ÚNZ Plzeň-Bory. Dne 28. května 1955 se vrátil 
do nemocnice v ÚNZ Mírov. V době od 28. května 1955 do 2. května 1956 
vykonával trest v  ÚNZ Leopoldov. Zde byl umístěn na  II. oddělení hradu 
v objektu č. 20. Ve velmi vážném zdra votním stavu byl 2. května 1956 vrácen 
zpět na Mírov, kde 8. března 1957 zemřel na tuberkulózu plic. Tělesné ostat-
ky Jánose Esterházyho byly převezeny do městského krematoria v Olomouci, 
kde byly dne 12. března 1957 ve 12 hodin zpopelněny a jeho urna byla ozna-
čena číslem 9181.29 

Místo uložení urny s  Esterházyho ostatky bylo nalezeno až padesát let 
po jeho smrti, v roce 2007. Ovšem zatímco v roce 1993 Ruský nejvyšší soud 
Esterházyho rehabilitoval, Slovenský nejvyšší soud naopak o  rok později 
odmítl případ bývalého předního politického představitele českosloven-
ské maďarské menšiny znovuotevřít. V současné době tak rozdílný pohled 
na Esterházyho politickou osobnost nadále slovenskou a maďarskou odbor-
nou i širší veřejnost rozděluje a ještě nějaký čas bohužel rozdělovat bude.30

28 ABS, tamtéž, rozhodnutí Národního soudu v Bratislavě z 16. září 1947, Tn Ľud 19/47, fol. 
2–11; Molnár, I.: Esterházy János, s. 338–339, 345 a 357.

29 Kafková, A.: Místo posledního odpočinku Jánose Esterházyho. Historická penologie. Časopis 
pro historic kou penologii, 2007, č. 2, s. 31–33, resp. 31–32.

30 Tamtéž, s. 32; Molnár, I.: Esterházy János, s. 389.
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Résumé

Ústřední politická autorita maďarské menšiny 
třicátých let 20. století – hrabě János Esterházy (1901–1957)

Hrabě János Esterházy se v první polovině třicátých let 20. století stal jed-
ním z vůdčích politických osobností maďarské menšiny v Československu. 
V roce 1932 byl zvolen do čela jedné ze dvou maďarských menšinových par-
lamentních stran, Zemské křesťansko-socialistické strany, v roce 1935 usedl 
do lavic poslanecké sněmovny Národního shromáždění a v roce 1936 se stal 
výkonným předsedou Sjednocené maďarské strany (Egyesült Magyar Párt; 
EMP). I díky jeho vlivu zákonodárci obou maďarských menšinových poli-
tických stran v prosinci 1935 poprvé nezaujali při volbě prezidenta republiky 
negativistické stanovisko a hlasovali pro Edvarda Beneše. V září 1936 prezi-
dent Beneš nabídl Esterházymu post ministra bez portfeje, Esterházy však 
vstup do vlády odmítl. Měl nemalou zásluhu na tom, že v době vyhrocené 
vnitropolitické krize první republiky na sklonku léta a podzimu 1938 nebyla 
československá vláda na rozdíl od sudetoněmeckých oblastí nucena vyhlásit 
na maďarskojazyčném území výjimečný stav. Byl jediným poslancem Sněmu 
Slovenské republiky, který 15. května 1942 nehlasoval pro návrh ústavního 
zákona legalizujícího deportaci slovenských Židů. Po druhé světové válce byl 
odsouzen „in contumaciam“ Národním soudem v Bratislavě k trestu smrti 
provazem za vlastizradu. Zemřel v roce 1957 ve věznici na Mírově.

Summary

The Main Authority of the Hungarian Minority in 1930s – 
Count János Esterházy (1901–1957)

Count János Esterházy became one of the leading political fi gures of the 
Hungarian minority in Czechoslovakia in 1930s. In 1932 he was elected 
a  leader of one of two Hungarian parliamentary minority parties, the 
Provincial Christian-Socialist Party. In 1935 he took a  seat in Chamber of 
Deputies of National Assembly and in 1936 he became an executive chairman 
of the United Hungarian Party (Egyesült Magyar Párt; EMP). Also thanks to 
his infl uence, legislators of both Hungarian parliamentary minority parties 
did not adopt a negative attitude towards the presidential election for the fi rst 
time and voted for Edvard Beneš in December 1935. President Beneš off ered 
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a post of a minister without portfolio to Esterházy in September 1936; however, 
Esterházy rejected to enter into the government. He had considerable credit 
that the Czechoslovak government contrary to Sudeten German areas was 
not forced to proclaim a state of emergency in Hungarian speaking territories 
during the acute domestic political crisis of the First Republic at the close of 
summer and in autumn 1938. He was the only deputy of the Assembly of the 
Slovak Republic which did not vote for the constitutional bill making legal 
the deportation of Slovak Jews on 15 May 1942. Aft er the Second World War 
he was sentenced to death by hanging for treason “in contumaciam” by the 
National Court in Bratislava. He died in Mírov prison in 1957. 

Key words:
History, 20th century, politics, Czechoslovakia, Hungarian minority, János 
Esterházy

Translated by Mgr. Hana Ferencová

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
Ústav středoevropských studií
Fakulta veřejných politik
Slezská univerzita v Opavě,
Hradecká 665/17
746 01 Opava

Ústřední politická autorita maďarské menšiny 
třicátých let 20. století – hrabě János Esterházy (1901–1957)





169

Personální obsazení tzv. 
protiparašutistického podreferátu 
IV 2b pražské řídící úřadovny 
gestapa v letech 1943–1945. Pokus 
o rekonstrukci na základě výpovědí 
hlavního dešifranta podreferátu IV 
2b Karla Schnabla a dalších pramenů
Pavel Kreisinger

Před sedmdesáti lety, přesněji k  15. červenci 1943, došlo na  základě 
rozhodnutí Hlavního říšského bezpečnostního úřadu v  Berlíně (Reichssi-
cherheitshauptamt, RSHA) k velké vnitřní reorganizaci u všech řídících úřa-
doven nacistické tajné státní policie – gestapa. To se týkalo i dvou řídících 
úřadoven gestapa na území Protektorátu Čechy a Morava, které sídlily v Pra-
ze (řídící úřadovna pro území Čech)1 a v Brně (řídící úřadovna pro území 
Moravy).2 Cílem reorganizace bylo zejména „přesné a účelné rozdělení všech 

1 Přesný početní stav zaměstnanců pražské řídící úřadovny gestapa (včetně venkovních slu-
žeben gestapa v  Čechách) pro rok 1943 není znám. Historik Stanislav Biman publikoval 
čísla pro rok 1941. Tehdy gestapo v  Čechách disponovalo číslem 865–900 zaměstnanců. 
K 1. lednu 1945 se mělo jednat (na základě zatím neověřených údajů) již o 1800 zaměstnanců. 
Viz Biman, Stanislav: Nacistická bezpečnostní služba v protektorátě Čechy a Morava. (Vznik, 
organizace a činnost) (dále jen Nacistická bezpečnostní služba). Sborník archivních prací (dále 
jen SAP), 22, 1972, č. 2, s. 319. Specializovaná odborná studie nebo monografi e, která by se 
zabývala výhradně pražskou řídící úřadovnou gestapa, doposud neexistuje (záslužné mono-
grafi e a studie historika Oldřicha Sládka se soustředí většinou na území celého protektorátu. 
Monografi e historika Karla Fremunda Konec pražského gestapa. Praha 1972 se týká pouze 
závěrečného období a navíc se jedná spíše o popularizační práci bez poznámkového aparátu). 
Z nejnovějších dílčích specializovaných studií k problematice pražské řídící úřadovny gestapa 
viz zejména Plachý, Jiří: Případ komisaře Galla a židovští konfi denti pražského gestapa. In: 
Pejčoch, Ivo – Plachý, Jiří a kolektiv (edd.): Okupace, kolaborace, retribuce. Praha 2010, 
s. 128–133.

2 Na  řídící úřadovně gestapa v  Brně (včetně venkovních služeben gestapa na  Moravě) byl 
početní stav zaměstnanců o  něco nižší. Pro rok 1941 uvedl Stanislav Biman 580–610 
zaměstnanců. K 1. lednu 1945 se mělo jednat (opět na základě zatím neověřených údajů) již 
o 1200 zaměstnanců. Viz Biman, Stanislav: Nacistická bezpečnostní služba, s. 319. Činností 
brněnské řídící úřadovny gestapa se dlouhodobě zabývá brněnský historik Vladimír Černý. 
Z  jeho nejnovějších studií k  této problematice viz například Černý, Vladimír: Nacistická 
bezpečnostní policie na  Moravě v  letech1944–1945. Případová studie k  historii nacistického 
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referátů a  hlavně organizační začlenění těch úseků, které vznikly dodateč-
ně.“3 

Jedním z  takových úseků, kterého se změna nejvíce dotkla, byl bývalý 
speciální referát SBF (Sabotage-Bahnen-Fallschirmagenten).4 Tento re-
ferát vznikl v  roce 1942, přičemž se jednalo o  reakci RSHA na  velký roz-
mach sabotáží a parašutistických výsadků (ze Západu i ze SSSR) na území 
nacisty okupované Evropy. K  vážným obavám mezi špičkami nacistických 
bezpečnostních složek přispělo zcela určitě také úspěšné provedení atentátu 
na tvůrce a šéfa celého RSHA – R. Heydricha.5 V létě 1942 probíhalo v Ber-
líně šestitýdenní školení budoucích vedoucích referátů SBF. Z každé řídící 
úřadovny gestapa byl na místo vyslán jeden zkušený policista. Zpravidla se 
jednalo o tzv. vedoucí úředníky výkonné služby, kteří disponovali služební 
hodností kriminálního komisaře nebo vyšší a své schopnosti již dostatečně 
prokázali v uplynulých válečných letech. Z Prahy byl do Berlína na vlastní 
žádost vyslán vedoucí exekutivního referátu II A  (levicové hnutí odporu) 
kriminální komisař a SS-Obersturmführer Willy Leimer.6 Brněnskou řídící 
úřadovnu gestapa reprezentoval kriminální komisař a SS-Hauptsturmführer 
Karl Schmitz. Kurz s názvem „Metody boje proti sabotáži a parašutistickým 
agentům“ oba dva úspěšně absolvovali a po návratu začali s budováním svých 
nových referátů.

represivního aparátu na Moravě a jeho velitele Maxe Rausche v posledních měsících okupace, 
v tisku; Týž: Gestapo proti katolické církvi. Zásah vůči klášteru Augustiniánů na Starém Brně 
a následné soudní procesy, v tisku.

3 Sládek, Oldřich: Zločinná role gestapa. Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938–
1945 (dále jen Zločinná role gestapa). Praha 1986, s. 273.

4 Sabotáže – Železnice (sabotáže v železniční dopravě) – Parašutisté.
5 Z obsáhlé literatury k osobě šéfa RSHA a zastupujícího říšského protektora v protektorátu 

Čechy a Morava viz zejména tuto nejnovější biografi i Gerwarth, Robert: Reinhard Heydrich 
Hitlerův kat. Životopis. Praha–Litomyšl 2012. Nejnovější shrnutí k atentátu a jeho následkům 
viz Kyncl, Vojtěch: Bez výčitek… Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha (dále 
jen Bez výčitek). Praha 2012, s. 67–80. K tématu nově viz také rozsáhlou edici dokumentů 
Šustek, Vojtěch (ed.): Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. 
protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1. Praha 2012.

6 Willy (též Willi) Leimer (1912–1945?), člen SS od 1. března 1933, v NSDAP od 1. května 1933. 
Za mimořádné služební výkony při potírání říši nepřátelských elementů byl dne 1. července 
1942 vyznamenán vlastnoručně psaným pochvalným uznáním od samotného říšského vůdce 
SS H. Himmlera. Dne 1. září 1942 následovalo povýšení do hodnosti SS-Hauptsturmführera. 
Základní kariérní data viz Bundesarchiv (dále jen BA) Berlín, bývalé Berlin Document Center 
(dále jen BDC), Personalunterlagen von SS-Angehörigen, sign. SSO 252A, Willy Leimer; 
Podrobněji k jeho činnosti viz Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS) Praha, fond 325, 
sign. 325-115-4. Jeho medailonek viz např. Kyncl, V.: Bez výčitek, s. 354.
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Takto po válce vzpomínal na Leimerovo berlínské školení dešifrant re-
ferátu SBF Karl Schnabl: „Po atentátu na Heydricha byl [kriminální] komi-
sař Leimer poslán do Berlína, aby se ve zvláštním kursu naučil methodám 
boje proti sabotáži a parašutistickým agentům. RSHA měl určité zkušenosti 
z Francie a Holandska, kde se obzvlášť v [rádiových] protihrách úspěšně pra-
covalo. [Leimer] přivezl s sebou z Berlína [do Prahy] mnoho demonstrač-
ního materiálu (originály a  obrazy sabotážních těles, výzbroj všelijakých 
parašutistických agentů, radiotelegrafi cké stanice, mechanické a  chemické 
zapalovače atd.).“7

Za nové spolupracovníky si mohli Leimer se Schmidtem vybírat zejména 
zkušené kolegy z  tzv. sabotážního referátu II G, ale i ze všech dalších exe-
kutivních referátů. Klíčové bylo rovněž připravit základy pro budování sa-
mostatných konfi dentských sítí. Fakticky začaly oba referáty SBF exekutivně 
fungovat až od listopadu 1942.8

Leimerův pražský speciální referát SBF byl od počátku dobře personál-
ně zajištěn. Vedoucímu podléhalo celkem třináct odborných zaměstnanců: 
jeden vrchní kriminální tajemník, tři kriminální tajemníci, dva vrchní kri-
minální asistenti, dva kriminální asistenti, pět kriminálních zaměstnanců. 
K  dispozici byly navíc tři sekretářky/stenotypistky.9 V  dalších válečných 
letech personál Leimerova referátu pochopitelně narůstal, mimo jiné také 
v reakci na postupně se rozvíjející partyzánské hnutí v protektorátu,10 jehož 
problematika byla pod speciální referát SBF rovněž začleněna.11

Po zahájení zmíněné reorganizace v létě 1943 se referát SBF sloučil s částí 
referátu II G (neoprávněné držení zbraní a třaskavin, přečiny podle zákona 
o tzv. záludných útocích na stát).12 Výsledkem byl široce pojatý „sabotážní“ 
referát IV 2, jako součást velkého IV. oddělení, které se zabývalo výhradně 
exekutivou (Gegnerforschung und Bekämpfung).13

7 ABS Praha, fond 52, sign. 52-89-6/24, II. část – Protokol s K. Schnablem ze srpna 1946, s. 19.
8 Sládek, O.: Zločinná role gestapa, s. 234–235.
9 ABS Praha, fond 52, sign. 52-40-16/143, Nachrichtenblatt der Staatspolizeileitstelle Prag, 

Jahrgang 3, Nr. 12, 1. 12. 1942, Bod č. III (Personal Nachricht und Verschiedenes), pasáž 
Besetzung des Sonderreferats – SBF.

10 K  tématu protipartyzánských operací viz zejména Černý, Vladimír: Protipartyzánské 
operace na Moravě v letech v letech 1944–1945 (dále jen Protipartyzánské operace). Brno 2006 
(nepublikovaná disertační práce).

11 Sládek, Oldřich: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v  letech 1944–
1945 (dále jen Ve znamení smrtihlava). Praha 1991, s. 11.

12 ABS Praha, fond 52, sign 52-83-2, Kniha – Gestapo organizační přehled kraj Pardubice, Ve-
doucí služebna gestapa v Praze, Změny v organizaci gestapa 1939–1945 – Exekutiva, s. 13.

13 Výzkum a potírání odpůrců.
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Do nově vzniklého čtvrtého oddělení byly včleněny všechny exekutivní 
referáty bývalého II. oddělení, speciální referát SBF, ale také celé III., tzv. pro-
tišpionážní oddělení, které se zabývalo obranným zpravodajstvím (po reor-
ganizaci bylo rozděleno na dva referáty: ref. IV 3 – Obranné zpravodajství, 
ref. IV N – zpravodajská služba a  evidence konfi dentů). Zatímco v  letech 
1939–1943 mělo II. exekutivní oddělení celkem 13 referátů a  III. oddělení 
pět referátů, po reorganizaci z léta 1943 čítalo nově vzniklé IV. oddělení cel-
kem 13 referátů, v  žádném případě se však nejednalo o úsporné opatření, 
ba naopak – referát se nyní členil na další specializované podreferáty, kte-
ré měly často další sekce a  sektory, jak bude ostatně vzápětí dobře patrné 
na podreferátu IV 2b. Reorganizace se dotkla i bývalého I. oddělení (osobní 
záležitosti úředníků a zaměstnanců gestapa, vnitřní správa),14 které bylo nově 
rozděleno na dvě oddělení: I. – osobní oddělení, II. – hospodářské a správní 
záležitosti.15

Do čela nově vzniklého „sabotážního“ referátu IV 2 byl u pražské řídící 
úřadovny gestapa postaven zkušený šéf speciálního referátu SBF kriminální 
komisař a SS-Hauptsturmführer Willy Leimer. Referát IV 2 se dělil na dva 
podreferáty. Jednalo se o  podreferát IV 2a, jehož vedoucím byl SS-Unter-
sturmführer Fritsch16 a  do  jehož kompetence spadaly veškeré sabotáže, 
atentáty, zbraně, výbušniny, padělání z politických důvodů apod. Fritscho-
vi podléhalo celkem patnáct odborných zaměstnanců a  dále mu byli jako 
tlumočníci přiděleni čtyři protektorátní policisté a čtyři kancelářské zaměst-
nankyně (sekretářky/stenotypistky). Z  tohoto celkového počtu pak pět za-
městnanců a dva přidělení protektorátní policisté působili přímo v sektoru 

14 Protože název oddělení vypadá poměrně nevinně, je třeba na  tomto místě upozornit, že 
do  náplně tohoto oddělení patřilo také zabavování majetku zatčeným osobám, včetně 
konfi skace uměleckých děl. Zevrubně k této problematice viz Krejčová, Helena – Krejča, 
Otomar L.: Jindřich Baudisch a  konfi skace uměleckých děl v  protektorátu. Šenov u  Ostravy 
2007.

15 Kompletní přehlednou strukturu řídících úřadoven gestapa po reorganizaci viz Sládek, O.: 
Zločinná role, s. 274–278; Týž: Ve znamení smrtihlava, s. 12–15. Srov. ABS Praha, fond 52, 
sign 52-83-2, Kniha – Gestapo organizační přehled kraj Pardubice, Vedoucí služebna gestapa 
v Praze, s. 1–12.

16 Pravděpodobně se jedná o  Johanna (též Hanse) Fritsche (nar. 8. května 1912), pozdějšího 
kriminálního komisaře a  posledního velitele venkovní služebny gestapa v  Pardubicích, 
kam podle některých pramenů a literatury nastoupil v únoru 1944, podle novější literatury 
a některých pramenů již během roku 1943. Sládek, O.: Zločinná role gestapa, s. 405; Kyncl, 
Vojtěch: Ležáky. Obyčejná vesnice, SILVER A  a  pardubické gestapo v  zrcadle heydrichiády. 
Pelhřimov 2009, s. 46. Na  základě poválečného seznamu můžeme pouze konstatovat, že 
po válce nebyl bývalý zaměstnanec pražského a pardubického gestapa Hans Fritsch dopaden. 
Viz ABS Praha, fond 52, sign. 52-83-1, Seznam příslušníků gestapa konajících službu 
na zdejším území v době okupace, s. 38.
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zbraňovém.17 Klíčový byl tzv. protiparašutistický podreferát IV 2b, do jehož 
kompetencí patřilo rovněž odhalování partyzánů a rádiové protihry. Vede-
ní tohoto podreferátu si pro sebe vyhradil samotný vedoucí referátu IV 2 
Willy Leimer. Zpočátku Leimerovi podléhalo deset odborných zaměstnan-
ců a čtyři sekretářky, přičemž zaměstnanci byli formálně rozděleni do dvou 
sektorů (IV 2b 1, IV 2b 2), ale v čele každého sektoru byl zase Leimer.18 Ten 
pravděpodobně od počátku usiloval o posílení svého protiparašutistického 
podreferátu. V souvislosti s přeložením vedoucího podreferátu IV 2a Frit-
sche do Pardubic na přelomu let 1943 a 1944 Leimer pravděpodobně značně 
rozšířil kompetence a  personální zajištění svého podreferátu, který pak až 
do konce války čítal čtyři samostatné sekce: IV 2b 1, IV 2b 2, IV 2b 3, IV 2b 
4. Mimo to byla u podreferátu nově zřízena funkce zástupce vedoucího a také 
zde existovala samostatná registratura. Podreferát IV 2a se pak měl formálně 
dělit na dvě sekce: IV 2a 1, IV 2a 2, nicméně ve skutečnosti byla jeho činnost 
upozaděna, protože Leimer si z něj velkou část zaměstnanců přetáhl do své-
ho podreferátu IV 2b.

Samostatným způsobem se vyvíjel tzv. protiparašutistický podreferát IV 
2b brněnské řídící úřadovny gestapa, v  jehož čele byl od  května 1944 kri-
minální komisař Franz Schauschütz.19 Přičemž na tomto místě je třeba zdů-
raznit, že spolupráce mezi tzv. protiparašutistickými podreferáty u řídících 
úřadoven gestapa v Praze a v Brně prakticky nefungovala, z čehož po válce 
vinil K. Schnabl své brněnské kolegy: „O  spolupráci mezi pražským a  br-
něnským Gestapem [na  poli protiparašutistickém] se vůbec nedá mluviti. 

17 ABS Praha, fond 52, sign. 52-40-16/245, Abschrift  – Einteilung des Referats IV 2, Nedatováno 
– pravděpodobně 1943.

18 Tamtéž.
19 Franz Schauschütz (1912–1947), bývalý příslušník vídeňského gestapa. V  roce 1942 byl 

převelen do Brna. Od ledna do března 1944 vedl pohraniční policejní komisariát (gestapo) 
ve Zlíně. Následně jako kriminální komisař vykonával funkci vedoucího podreferátu IV 2b 
brněnské řídící úřadovny gestapa. Po válce byl dopaden, MLS v Brně odsouzen k trestu smrti 
a 12. 4. 1947 popraven. Viz Černý, Vladimír: Procesy s příslušníky nacistického bezpečnostního 
aparátu v Brně a jejich osudy v letech 1945–1956. In: Arburg, Adrian von – Dvořák, Tomáš – 
Kovařík, David a kol. (Edd.): Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 
Brno 2010, s. 409–411.

Personální obsazení tzv. protiparašutistického podreferátu IV 2b 
pražské řídící úřadovny gestapa v letech 1943–1945



174

Schauschütz a Taudt20 byli několikráte v Praze, chtěli však jen získávati infor-
mace, aniž by sami přispěli ke skutečné společné práci.“21

Strukturu tzv. protiparašutistického podreferátu IV 2b pražské řídící 
úřadovny gestapa po válce ve svých výpovědích dokonale popsal zadržený 
hlavní dešifrant a vedoucí sekce IV 2b 3 Karl Schnabl.22 Zatímco o vlastních 
akcích původního referátů SBF a jeho nástupci IV 2b proti čs. odboji již po-
jednává relevantní literatura, na jeho personální obsazení bylo doposud sou-
středěno méně pozornosti,23 přičemž úplně stranou byly většinou ponechány 
neméně zajímavé poválečné osudy zaměstnanců tohoto referátu. Na základě 
obsáhlé výpovědi K. Schnabla a jím zhotoveného schématu byly pro přehled-
nost vypracovány v příloze otištěné tabulky, tyto informace však bylo nutné 
ověřit a rozšířit o další údaje. Schnabl poskytl velmi zajímavé charakteristiky 
jednotlivých zaměstnanců, nicméně některé dnes pro další výzkum důležité 
údaje, jako jsou data narození apod., si pochopitelně nepamatoval. Schna-
blem poskytnuté údaje proto byly rozšířeny a  konfrontovány s  informace-
mi získanými z několika dalších pramenů24 a také z poválečných obsáhlých 
a různě podrobných seznamů příslušníků gestapa v Čechách, respektive za-
městnanců pražské řídící úřadovny gestapa. Jedná se o následující knižní se-
znamy z pražského Archivu bezpečnostních složek:

ABS Praha, fond 52, sign. 52-83-1, Seznam příslušníků gestapa konajících 
službu na zdejším území v době okupace.25

20 Ewald Taudt (nar. 18. května 1909 v  Berlíně), kriminální rada a  SS-Hauptsturmführer, 
v roce 1938 působil u gestapa v Karlových Varech. Následně byl převelen k řídící úřadovně 
gestapa v Brně, kde se stal vedoucím referátu II BM (pravicový odboj) a zároveň řídil několik 
podreferátů. Po reorganizaci v roce 1943 se stal vedoucím referátu IV N (zpravodajská služba 
a  evidence konfi dentů). Po  válce nebyl dopaden a  jeho osud není znám. Viz Černý, V.: 
Protipartyzánské operace, s. 29, pozn. 57.

21 ABS Praha, fond 52, sign. 52-89-6/57, II. část – Protokol s K. Schnablem ze srpna 1946, s. 52.
22 Podrobně k němu viz níže jeho biogram.
23 Částečně k  němu viz Sládek, O.: Ve  znamení smrtihlava, s. 16–17. O  neúplný nástin se 

pokusil Jiří Šolc ve své jinak kvalitní monografi i o Leimerově pravé ruce, šéfovi konfi dentů 
Jaroslavu Nachtmannovi; viz Šolc, Jiří: Ďáblova past. Hlášení o výsledcích akce Karel. Praha 
1993, s. 43–44.

24 ABS Praha, fond 52, sign. 52-40-16, Nachrichtenblatt der Staatspolizeileitstelle Prag, 1942–
1945; tamtéž, sign. 52-41-2, Kniha – Stellenplan der Staatspolizeileitstelle Prag. Jedná se 
o důležité a doposud málo známé německé prameny k organizačnímu vývoji a personální-
mu obsazení pražské řídící úřadovny gestapa. Dalším důležitým pramenem k po válce do-
padeným příslušníkům pražského gestapa jsou jejich (různě rozsáhlé) soudní spisy vzniklé 
z činnosti Mimořádného lidového soudu v Praze. Viz Státní oblastní archiv Praha, fond Mi-
mořádný lidový soud Praha. 

25 Nečíslovaný seznam má 174 stran a je na něm uvedeno cca 5000 osob.

Pavel Kreisinger



175

ABS Praha, fond 52, sign. 52-87-5, Seznam příslušníků gestapa kraj Pra-
ha (Vedoucí služebna gestapa Praha, Venkovské služebny gestapa v Kladně, 
Benešově, Kolíně a Mladé Boleslavi).26

ABS Praha, Seznam příslušníků gestapa v Čechách a na Moravě.27

EXKURZ: Biogram
Ing. a diplomovaný chemik Karl Franz (Karel František) SCHNABL28 

(1911–?) 
Karl Franz Schnabl se narodil dne 2. dubna 1911 ve Starém Sedlišti (něm. 

Alt-Zedlisch, okres Tachov) v  rodině německého řídícího učitele Antona 
Schnabla. V roce 1931 absolvoval reálné gymnázium v Plané u Mariánských 
Lázní. Po maturitě začal studovat na německé technice chemii a o rok později 
zároveň na německé univerzitě (obory chemie, matematika, fyzika). Souběž-
né studium dvou vysokých škol zakončil nejprve na technice (1936 – Ing.) 
a o rok později na univerzitě (1937 – diplomovaný chemik). Poté pokračoval 
ve vědecké kariéře, když dělal tzv. doktorát v průmyslu. Velký zájem o jeho 
vědeckou práci měl Spolek pro chemickou a metalurgickou chemii v Ústí nad 
Labem, výzkum však Schnabl prováděl v Praze, kde bydlel od roku 1931 až 
do konce války.29 Ještě během studií byl Schnabl členem řady německých stu-
dentských spolků a od 1. listopadu 1938 byl členem NSDAP.30 Slibnou karié-
ru svobodného mladého vědce přerušily březnové události roku 1939.

Nejprve byl německým studentským svazem nahlášen jako tlumočník 
(uměl dobře česky) pro německou brannou moc. V říjnu 1939 byl Schnabl 
povolán do služby k pražské řídící úřadovně gestapa, která v té době rovněž 
potřebovala tlumočníky – respektive dostal na vybranou mezi službou u ge-
stapa a nástupem na vojnu. Poněvadž Schnabl chtěl zůstat v Praze a dodělat 
si doktorát, zvolil službu u gestapa. Dne 9. října 1939 nastoupil jako výpo-
mocný policejní úředník a tlumočník v podreferátu II BM-3 (pravicové hnutí 
odporu – poslech zahraničního rozhlasu, anonymní udání). Během února 
1940 se stal již kriminálním zaměstnancem a od dubna 1940 nosil uniformu 

26 Nečíslovaný seznam má 205 stran.
27 Číslovaný seznam má 359 stran a je na něm uvedeno celkem 5740 osob. Seznam je dostupný 

online na http://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/doba-nesvobody/gestapo-seznam.pdf [cit. 
12. 4. 2013]. Ze všech tří použitých seznamů je však nejméně podrobný.

28 V pramenech se hojně objevuje také varianta Schnábl nebo Schnabel. V poválečných proto-
kolech je pak jeho křestní jméno psáno vždy v počeštěné variantě jako Karel František.

29 ABS Praha, fond 52, sign. 52-89-6/7-8, II. část – Protokol s  K. Schnablem ze srpna 1946, 
Životopis, s. 2–3.

30 Jeho členské číslo bylo 6695447. Viz ABS Praha, Karty NSDAP, Karl Schnabl.
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gestapa a SD v hodnosti SS-Scharführera.31 Jeho plat činil 200 RM na měsíc. 
V září 1940 byl přeložen na podreferát II BM-1 (vojenský odboj), kde jako 
tlumočník neměl mnoho práce, neboť „zatčení [čeští] důstojníci skoro všich-
ni ovládali němčinu.“32 Zároveň Schnabl uvedl, že během této doby osobně 
vyslýchal vrchního velitele Obrany národa arm. gen. Josefa Bílého,33 na jehož 
odhalení se společně s  kriminálním asistentem Horstem Waimannem po-
dílel.34 Podle Schnabla se gen. Bílý „přiznal jenom k tomu, že se s několika 
pány sice pobavil o  [ilegální] vojenské organizaci, ale jen asi tak, jak starý 
otec poradí své[mu] d[ít]ěti.“35 Podle vlastního tvrzení patřil Schnabl mezi 
odpůrce používání brutálního násilí během výslechů (tzv. metody zostřené-
ho výslechu),36 pravděpodobně tak jako tlumočník „pouze“ pasivně přihlížel 
a později připojil k této gestapácké praxi vysvětlující poznámku: „Nápadní 
byli nám vlastně jenom ti, kteří i za ‚zostřeného výslechu‘ neřekli ani slovo, 
jak[o] to byli [pplk. Josef] Balabán a [pplk. Josef] Mašín.“37 V červenci 1942 
byl Schnabl přeložen do nově zřízeného referátu pro sabotáže a potírání pa-
rašutistů (SBF: Sabotage-Bahnen-Fallschirmagenten) kriminálního komisa-
ře Williho Leimera. 

Schnabl se v té době patrně cítil dobře fi nančně zajištěný a jeho dosavadní 
zaměstnání mu muselo připadat perspektivní, neboť se v srpnu 1942 (měsíc 
po skončení 2. stanného práva) rozhodl, že se ožení. Jako příslušník SS si mu-
sel ale nejprve podat ofi ciální žádost o povolení sňatku adresovanou na tzv. 
Rasový a osidlovací úřad Říšského vůdce SS. Schnablovou budoucí manžel-

31 Jeho SS číslo bylo 336 210. Členy SS byli také dva Schnablovi bratranci Leopold Steiner a Josef 
Steiner, který v  hodnosti SS-Unterscharführera působil jako chemik laborant u  Waff en SS 
v Rize. Viz BA Berlín, BDC, Personenakten des Rasse und Siedlungshauptamtes-SS (RS), sign. 
F 479 – Karl Franz Schnabl, Dotazník z 6. 8. 1942.

32 ABS Praha, sign. 52-89-6/9, II. část, Činnost u Gestapa, s. 4.
33 Armádní generál Josef Bílý (1872–1941), v  letech 1928–1935 velitel Zemského vojenského 

velitelství v Praze. Následně odešel do výslužby. Bezprostředně po 15. březnu 1939 se podílel 
na  založení vojenské odbojové organizace Obrana národa. V  dubnu 1939 se stal jejím 
vrchním velitelem, v prosinci 1939 odešel do ilegality. Vypátrán gestapem byl až 14. listopadu 
1940 v Chlumu u Třeboně. Dne 28. září 1941 byl stanným soudem odsouzen k trestu smrti 
a společně s divizním generálem Hugem Vojtou zastřelen v jízdárně dělostřeleckých kasáren 
v  Praze Ruzyni. Viz Láník, Jaroslav a  kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 
1939–1945. Praha 2005, s. 26–27.

34 ABS Praha, fond 52, sign. 52-89-6/29, I. část. Protokol o výpovědi. 16. 10. 1953, s. 7.
35 ABS Praha, fond 52, sign. 52-89-6/11, II. část.
36 ABS Praha, fond 52, sign. 52-89-6/35, II. část.
37 Tamtéž, sign. 52-89-6/11, II. část. K  této „tříkrálové“ dvojici viz zejména Koura, Petr: 

Podplukovník Josef Balabán. Život a  smrt velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“. 
Praha 2003; Němeček, Jan: Mašínové – zpráva o dvou generacích. Praha 1998.
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kou se měla stát o pět let mladší pražská Němka Hildegarda Schmidtová.38 
Defi nitivní povolení však Schnabl od příslušných úřadů do konce války ne-
obdržel. Dochovaná agenda je v tomto případě neúplná a tak možnou pří-
činou byl pravděpodobně zdlouhavý byrokratický mechanismus, případně 
mohlo ze svatby sejít z nějakých osobních důvodů, aniž by to však Schnabl 
příslušným úřadům oznámil.39 Každopádně můžeme konstatovat, že ke svat-
bě během války ani po válce nedošlo.40 

V  rámci referátu SBF se Schnabl nejprve věnoval sestavování statistic-
kých hlášení (sabotáže nepřátelského letectva). Později po reorganizaci všech 
referátů pražské řídící úřadovny gestapa v létě 1943 povýšil na hlavního re-
ferenta-dešifranta (dešifrovací kancelář – Funkabwehr), kterému podléha-
lo deset zaměstnanců. O své práci Schnabl později uvedl: „Měl jsem vlastní 
dešifrovací kancelář (IV2 b3) a  zabýval jsem se rozluštěním telegrafi ckých 
styků mezi Londýnem a  zeměmi mimo protektorátu […] Rozluštěny byly 
u Gestapa [v Praze] tyto linky: Kujbyšev, Ankara, Teheran, Hajfa, Jerusalem, 
Bagdad, Bělehrad a Slovensko. […] Ze šifrovacích method byla viděti ško-
la druhého oddělení bývalého MNO. Užívalo se pořád podobných systémů, 
i  když se často vyměňovaly cody (knihy nebo texty z  paměti). Tyto systé-
my (dvojkostky) jsou do jisté míry dobré a spolehlivé, ale naši dešifranti byli 
příliš dobře zapracováni.“41 Mimo dešifrování se Schnabl výrazně podílel 
také na rádiových protihrách42 a také na odhalování parašutistů. Kupříkladu 
v lednu 1943 se osobně zúčastnil akce proti paraskupině „Antimony“ v Ro-
vensku pod Troskami.43 V únoru 1943 osobně vyslýchal čelného představitele 
ÚVODu doc. Vladimíra Krajinu.44

Dne 9. května 1945 odešel Schnabl spolu s ostatními příslušníky praž-
ského gestapa směrem na Plzeň, kde byl zajat Američany, a na konci května 

38 Hildegard Schmidt, nar. 8. července 1916 v  Praze, byla římsko-katolického vyznání. 
Do NSDAP vstoupila 1. dubna 1939. Její členské číslo bylo 7098424. Viz ABS Praha, Karty 
NSDAP, Hildegardt Schmidt.

39 Neúplnou agendu viz BA Berlín, BDC, RS, sign. F 479 – Karl Franz Schnabl.
40 Během všech poválečných výslechů je veden Schnabl jako svobodný. Viz ABS Praha, fond 52, 

sign. 52-89-6.
41 ABS Praha, fond 52, sign. 52-89-6/12, 16, II. část.
42 Kupříkladu na  protihře s  názvem „Reichsapfel“, která byla realizována z  Plzně za  pomoci 

čs. parašutistů ze SSSR. Podrobněji viz tamtéž, sign. 52-89-6/67-69, II. část, Protihry.
43 Viz Šolc, Jiří: Smrt přála statečným. Osudy doc.  Vladimíra Krajiny a  jeho spolupracovníků 

v českém domácím odboji za druhé světové války. Praha 1995, s. 90–100. K desantu Antimony 
viz např. Uhlíř, Jan Boris: Zánik desantu Antimony. Historie a vojenství (dále jen HaV), 55, 
2006, č. 1, s. 53–62. 

44 Viz ABS Praha, fond 325, sign. 325-115-5/114–116, Protokol 10. 7. 1946.
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byl převezen do amerického pásma v Bavorsku. Zde pracoval v zemědělství 
a navštěvoval svoje rodiče, dokud jej dne 2. prosince 1945 jako člena gestapa 
nezatkli v Reichenau. Následně byl internován na různých místech a v červ-
nu 1946 vydán do ČSR, vyslýchán a posléze předán Mimořádnému lidovému 
soudu v Praze.45

Z jeho soudního spisu u MLS v Praze se dochovalo jen torzo.46 Schnabl 
byl obviněn ze zločinu proti státu (§ 3 odst. 1 retribučního dekretu), poně-
vadž „podporoval nacistické hnutí tím, že byl členem německé tajné státní 
policie a že v této funkci dešifroval depeše zasílané československou vládou 
v Londýně do Ankary, Haify, Jerusaléma, Bělehradu a Kujbyševa a zpraco-
val případy anonymního udání a případy sabotáže.“47 Závěrem pak můžeme 
pouze konstatovat, že obviněný Schnabl „doznal jednání za vinu mu klade-
né“48 a  že byl dne 20. srpna 1947 MLS v  Praze odsouzen na  25 let odně-
tí svobody.49 Trest si odpykával v  Plzni-Borech, odkud měl být propuštěn 
5. listopadu 1971.50 S  největší pravděpodobností však byl v  průběhu roku 
1955 na základě rozhodnutí generálního prokurátora51 vysídlen do Bavorska, 
kde bydleli v té době jeho rodiče. 

Karl Franz Schnabl žil po svém vyhoštění z ČSR v Norimberku. Zde byl 
také dne 13. června 1965 vyslýchán vyšetřovateli ke své činnosti u pražského 
gestapa. Na policii byl předveden v souvislosti s pátráním po pachatelích zlo-
činů v době prvního a druhého stanného práva. Svoji spoluúčast na zastřele-
ní civilistů popíral: „I když je mi vytýkáno, že čin ,schvalování atentátu‘ musel 
spadat do věcné příslušnosti referátu skupiny II BM III, zůstávám při tom, že 

45 Podrobněji viz ABS Praha, fond 52, sign. 52-89-6/17, 21, II. část.
46 Z důležitých dokumentů se dochoval pouze návrh na zahájení trestního řízení a obžalobu 

ze dne 7. 7. 1947. Viz Státní oblastní archiv (dále jen SOA) Praha, fond Veřejný žalobce MLS 
Praha, kart. 68, fascikl Ls 25631/47. Rozsudek a další spisový materiál z fondu MLS Praha se 
v SOA Praha bohužel nedochoval.

47 SOA Praha, fond Veřejný žalobce MLS Praha, kart. 68, fascikl Ls 25631/47, Obžaloba ze dne 
7. 7. 1947.

48 SOA Praha, fond Veřejný žalobce MLS Praha, kart. 68, fascikl Ls 25631/47, Obžaloba ze dne 
7. 7. 1947.

49 ABS Praha, fond 52, sign, 52-83-1, Kniha, s. 167.
50 ABS Praha, fond 52, sign. 52-89-6/1, I. část.
51 Historik Tomáš Staněk zmiňuje Schnablovo jméno v souvislosti se seznamem retribučních 

vězňů Správy nápravných zařízení. Seznam zmiňuje retribuční vězně, kteří byli ještě počát-
kem roku 1955 ve výkonu trestu. Podle tohoto seznamu pobýval Schnabl na začátku roku 
1955 ve věznici v Ročově. Viz Staněk, Tomáš: Retribuční vězni v českých zemích 1945–1955. 
Opava 2002, s. 153.

Pavel Kreisinger



179

žádná z osob, se kterou jsem měl služebně co dočinění, nebyla předvedena 
stannému soudu a nebyla zastřelena.“52

Závěr

V  letech 1943–1945 působilo v  rámci podreferátu IV 2b minimálně 
55 zaměstnanců, přičemž do tohoto počtu není zahrnuto šest tzv. hlavních 
důvěrníků sekce IV 2b 2 (viz tabulka č. 7, s. 195)53 ani tři informátoři ze sekce 
IV 2b 1 pracující na sektoru pracovní morálky.54

Čtyři zaměstnanci se nedožili konce války. Dva spáchali sebevraždu: kri-
minální asistent Rudolf Kröske (1915–1944) v prosinci 1944, přednosta sekce 
IV 2b 2 a zároveň vedoucí tzv. anglického parašutistického oddělení vrchní 
kriminální tajemník Fritz Anders (1900–1945) se rozhodl nečekat na výsled-
ky pražského květnového povstání. Další dva zaměstnanci sekce IV 2b 1 byli 
koncem roku 1944 převeleni k velitelství Bezpečnostní policie do Maďarska 
a v lednu 1945 padli v bojích o Budapešť.55 Jednalo se o vrchní kriminální-
ho asistenta Huberta Sybena (1909–1945) a kriminálního tajemníka Karla 
Walkera (1904–1945). Z celkového počtu bylo minimálně 15 představitelů 
podreferátu IV 2b po válce dopadeno a odsouzeno, respektive jeden se soudu 
nedožil, poněvadž zemřel ve vězeňské nemocnici na Pankráci na následky 
onemocnění tuberkulózou (kriminální zaměstnanec JUDr.  Alois Hornis-
cher). Ze zbylých čtrnácti bylo osm představitelů odsouzeno k vysokým tres-
tům nad 20 let. Šest zaměstnanců obdrželo trest do 15 let včetně.56 Dvanáct 
příslušníků gestapa bylo odsouzeno na území poválečného Československa 
před senáty Mimořádných lidových soudů (převážně u MLS v Praze). Dva 
(šéf podreferátu W. Leimer, a jeho pravá ruka J. Nachtmann) byli odsouzeni 
v SSSR.

52 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen (ZStL) Ludwigsburg, BA B162-4808, Výpověď 
Franze Schnabla z  13. června 1965, s. 1020. Tento odstavec doplnil na  základě svého 
rozsáhlého archivního výzkumu v Lubwigsburgu PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., z Historického 
ústavu AV ČR v. v. i. Autor této studie mu tímto velice děkuje za pomoc.

53 Hlavní důvěrníci si povětšinou budovali své vlastní konfi dentské sítě a pod sebou měli k dis-
pozici celou řadu konfi dentů.

54 K  těm by bylo navíc potřeba připočíst i  blíže neurčený počet tzv. pověřenců válečného 
průmyslu, kteří působili ve  všech významných zbrojních podnicích v  protektorátu a  dříve 
spadali pod vojenskou zpravodajskou službu, tzv. abwehr. Viz Tvarůžek, Břetislav: Abwehr 
v protektorátě Čechy a Morava (1939–1944). II. HaV 42, 1993, č. 4, s. 99–101.

55 Viz smuteční oznámení, obrazová příloha č. 5, s. 201.
56 Podrobněji viz následující grafy.
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Grafy a tabulky (Personální obsazení podreferátu IV 2b)

Graf č. 1: Představitelé podreferátu IV 2b a jejich osudy
Graf zobrazuje poměr celkového počtu zaměstnanců podreferátu IV 2b (55 osob), počet po vál-
ce odsouzených zaměstnanců (14 osob) a počet zaměstnanců, kteří zemřeli buď v průběhu války 
anebo po válce, aniž by byli odsouzeni (5 osob).
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Graf č. 2: Poválečné soudní procesy s představiteli podreferátu IV 2b 
Graf zobrazuje poměr vyšších trestů – nad 20 let (8 osob), nižších trestů – do 20 let (6 osob) 
a počet případů, kdy dotyčný zemřel ve vazbě před zahájením hlavního přelíčení (1 osoba).
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Graf č. 3: Výše a  počet trestů, které po  válce za  svou válečnou činnost 
obdrželi dopadení představitelé podreferátu IV 2b
Čísla v jednotlivých sloupcích udávají počet osob, které obdržely příslušný trest. K trestu smrti 
byly odsouzeny 4 osoby atd.
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Obrazové přílohy

Obr. 1:

Vězeňská fotografi e K. Schnabla z roku 1953
Foto: ABS, fond 52, sign. 52-89-6/22 (I. část)

Personální obsazení tzv. protiparašutistického podreferátu IV 2b 
pražské řídící úřadovny gestapa v letech 1943–1945
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Obr. 2

Schéma podreferátu IV 2b, které K. Schnabl po válce nakreslil československým vyšetřovatelům
Foto: ABS, fond 52, sign. 52-89-6/25 (II. část)
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Obr. 3

Schéma pražské řídící úřadovny gestapa (stav v roce 1944). Leimerův referát (IV 2) a podreferát 
(IV 2b) zvýrazněn barevně.
Foto: ABS, fond 52, sign. 52-83-2 (Kniha: Gestapo organizační přehled – kraj Pardubice), Sché-
ma – originální velikost A3.
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Obr. 4

Otisky prstů zadrženého šéfa dešifrovacího sektoru IV 2b 3 K. Schnabla a  jeho vlastnoruční 
podpis
Foto: ABS, fond 52, sign. 52-89-6/21,22 (II. část)
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Obr. 5

O úmrtí dvou bývalých kolegů z podreferátu IV 2b (H. Syben, K. Walker) byli v  lednu 1945 
zaměstnanci pražského gestapa informováni prostřednictvím smutečního oznámení na titulní 
straně tzv. zpravodajských novin.
Foto: ABS, fond 52, sign. 52-40-16/119
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Resumé

Personální obsazení tzv. protiparašutistického podreferátu IV 2b
 pražské řídící úřadovny gestapa v letech 1943–1945. 

Pokus o rekonstrukci na základě výpovědí hlavního dešifranta 
podreferátu IV 2b Karla Schnabla a dalších pramenů 

Materiálová studie se zabývá tzv. protiparašutistickým podreferátem IV 
2b pražské řídící úřadovny gestapa v letech 1943–1945, přičemž se soustředí 
na personální obsazení tohoto referátu. V úvodní části jsou nastíněny okol-
nosti velké reorganizace všech řídících úřadoven gestapa, v důsledku které 
tento podreferát vznikl, respektive přetransformoval se ze speciálního re-
ferátu SBF založeného v roce 1942 po atentátu na R. Heydricha. Na zákla-
dě rozsáhlých výpovědí hlavního dešifranta podreferátu IV 2b K. Schnabla 
(1911–?) a  dalších pramenů bylo sestaveno osm rozsáhlých tabulek, které 
přehledně zachycují strukturu a obsazení tohoto referátu, ale také poválečné 
osudy jednotlivých zaměstnanců. 

Studie obsahuje rovněž biogram K. Schnabla, který byl po válce dopaden 
a  jako válečný zločinec odsouzen Mimořádným lidovým soudem v  Praze 
na 25 let těžkého žaláře. Podobný osud čekal i některé Schnablovy kolegy, 
což opět ukazují tabulky a také tři samostatné grafy.

Summary

The Personnel Composition of the Anti-parachutist Subsection IV 
2b of the Prague Gestapo Command Office in 1943–1945. 

The Attempt for the Reconstruction on the Basis of the Testimony 
of the Chief Subsection IV 2b Decipherer Karl Schnabl 

and the Other Sources

Th e study deals with so-called anti-parachutist subsection IV 2b of the 
Prague Gestapo Command Offi  ce in 1943–1945 and primarily concentrates 
on a  personnel composition of this section. Th e opening part introduces 
circumstances of the large reorganization of all command offi  ces of the 
Gestapo with the consequence of the subsection’s establishment, resp. its 
transformation from the special section SBF established in 1942 aft er the 
attempt on R. Heydrich’s life. On the basis the detailed testimony of the 
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chief subsection IV 2b decipherer K. Schnabl (1911–?) and other sources, 
eight charts, which transparently show not only a structure and personnel 
composition of this subsection but also post-war fortunes of each employee, 
have been compiled. Th e article also contains a biogram of K. Schnabl who 
was apprehended aft er the war and condemned to 25 years in jail as a war 
criminal by the Extraordinary People’s Court in Prague. Th e similar fate 
waited for some of Schnabl’s colleagues, which is also shown in charts and 
three graphs as well.

Key words:
Th e Gestapo Prague Command Offi  ce, section SBF, subsection IV 2b, 

chief decipherer K. Schnabl (1911–?), Willy (Willi) Leimer (1912–1945?), 
personnel composition
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Československo a suezská krize: 
Příprava československé vojenské 
jednotky na možné nasazení 
na Sinajském poloostrově
Milan Vyhlídal

1 Od znárodnění Suezského průplavu k Suezské krizi

Dne 26. července 1956 při oslavách čtvrtého výročí egyptské revoluce vy-
stoupil egyptský prezident Násir před dvousettisícovým davem v Alexandrii. 
V následujícím emotivním projevu, který rázem upoutal celý svět, oznámil, 
že do Egypta neproudí pouze zbraně z Československa1, ale i  ze Sovětské-
ho svazu. Další překvapení přišlo záhy, když k nadšeným zástupům zvolal, 
že Společnost Suezského průplavu od nynějška neexistuje, že Egypt společ-
nost, doposud vlastněnou francouzskými a britskými akcionáři, znárodňuje 
ve prospěch lidu.2

Reakce ze zahraničí na  sebe nenechaly dlouho čekat a  ze strany Velké 
Británie a Francie byly velice vznětlivé. Ihned zareagoval i Sovětský svaz se 
svými satelity. Československá vláda mimo jiné 13. srpna 1956 ve svém pro-
hlášení uvedla, že „dekret egyptské vlády ze dne 26. července 1956, kterým 
byla znárodněna Společnost Suezského průplavu, je aktem naprosto zákon-

1 K podepsání první velké československo – egyptské smlouvy o „dodávkách speciálního ma-
teriálu“ došlo 12. září 1955. Jelikož tato dohoda zahrnovala též materiál, který měl do Egypta 
dodat Sovětský svaz, a protože ze zřejmých důvodů musela, jako smluvní partner, vystupovat 
pouze Praha, byla dne 16. září 1955 ještě podepsána doplňková smlouva mezi Českosloven-
skem a Sovětským svazem. Již na konci září byla dohoda Násirem zveřejněna. Sovětský svaz 
obratem dne 2. října 1955 sdělil Praze své stanovisko, že „v otázce dodávek zbraní Egyptu 
je nutno stát pevně. Nassera je nutno podepřít v  jeho odporu proti USA. Jinak by to po-
škodilo Egypt, arabský svět a také nás. Sovětská vláda považuje Nasserovo zveřejnění doho-
dy za  správné…“. Praha doporučení Moskvy samozřejmě akceptovala a vydala prohlášení, 
ve kterém uvedla, že došlo k uzavření dohody na dodávky výzbroje „výměnou za bavlnu, rýži 
a jiné produkty“, a to na základě „nezadatelného práva suverénních států vstupovat v smlouvy 
odpovídající jejich oprávněným zájmům a není spojena s žádnými podmínkami.“ Národní 
archiv (dále jen NA), fond KSČ-ÚV-02/2, svazek 66, arch. j. 82, bod 19, Zpráva o výsledku 
jednání o dodávkách speciálního materiálu z ČSR do Egypta; NA, fond KSČ-ÚV-02/2, svazek 
64, arch. j. 80, bod 1, Prohlášení vlády ČSR k československo-egyptské obchodní dohodě.

2 Wanner, Jan: Bitva o  Suez. Studená válka, druhý arabsko-izraelský konfl ikt a  britsko-
francouzská intervence v Egyptě (dále jen Bitva o Suez). Praha 2006, s. 255–256; Brož, Ivan: 
Arabsko-izraelské války 1948–1973. Praha 2010, s. 127–128.
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ným, vycházejícím z nezadatelného práva Egyptské republiky jako suverén-
ního státu znárodnit tento průplav, tvořící integrální součást egyptského 
státního území a zajistit jeho plné využití ve prospěch egyptského národa.“3

Československo odsoudilo i britsko-francouzský plán na srpnové svolání 
signatářů konstantinopolské konvence z roku 1888 do Lancarsterského paláce 
v Londýně, který měl situaci kolem Suezského průplavu řešit. Českoslovenští 
představitelé navíc prohlásili, že i přes všechny výhrady i  „Československá 
republika, která vznikla po rozpadnutí rakousko-uherské monarchie, jež byla 
účastníkem konference z roku 1888, je též jedním z uživatelů Suezského prů-
plavu, jehož podíl na provozu průplavem rok od roku stoupá. Vláda Česko-
slovenské republiky vedená snahou přispěti v duchu Charty OSN co nejvíce 
k mírovému soužití všech národů a k rozvoji jejich přátelských vzájemných 
styků, pokládá přes všechny své výše uvedené výhrady za  nutné, aby byla 
pozvána na konferenci svolanou do Londýna na 16. 8. 1956.“4 

Československo se nakonec londýnského jednání, na  kterém se střet-
ly koncepce Sovětského svazu na  jedné straně a na straně druhé koncepce 
Spojených států amerických, Francie a Velké Británie, jako vnitrozemský stát 
nezúčastnilo. Egyptští představitelé také na  uvedené schůzce přítomni ne-
byli, nicméně byli nuceni, aby přijali většinový projekt USA, Francie a Velké 
Británie, který na návrh USA požadoval akcionářům vyplatit spravedlivou 
náhradu a  dále zřídit mezinárodní správu Suezského průplavu. Násir to 
samozřejmě odmítl. V  době, kdy československá vláda tento akt označila 
za nátlak, který je v naprostém rozporu s „obecně uznanými zásadami me-
zinárodního práva zakotvenými v Chartě Organisace Spojených národů a se 
základními povinnostmi členů OSN,“ však již existovala první varianta brit-
sko-francouzské vojenské operace s krycím názvem „Mušketýr“.5

2 Suezská válka a evakuace československých občanů

Velká Británie a Francie zmrazily egyptské akcie ve svých zemích a při-
stoupily k intenzivním vojenským přípravám. Situace se dále zostřovala a do-

3 Zídek, Petr – Sieber, Karel: Československo a  Blízký východ v  letech 1948–1989. Praha 
2009, s. 60; NA, fond KSČ-ÚV-02/2, svazek 112, arch. j. 132, bod 19, Prohlášení vlády 
Československé republiky k otázce znárodnění Společnosti Suezského průplavu.

4 Zídek, P. – Sieber, K.: c. d., s. 60; NA, fond KSČ-ÚV-02/2, svazek 112, arch. j. 132, bod 
19, Prohlášení vlády Československé republiky k otázce znárodnění Společnosti Suezského 
průplavu.

5 Brož, I.: c. d., s. 130–131; NA, fond KSČ-ÚV-02/2, svazek 112, arch.j. 132, bod 19, Prohlášení 
vlády Československé republiky k otázce znárodnění Společnosti Suezského průplavu.
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sáhla vrcholu ve dnech 22. až 24. října 1956, kdy při tajném jednání zástupců 
Francie, Velké Británie a Izraele došlo k upřesnění detailů společného zásahu 
proti Egyptu. První úder měli vést Izraelci a spojené britské a  francouzské 
jednotky měly do bojů následně zasáhnout s formálně proklamovaným cílem 
oddělení bojujících stran.6

Dne 29. října 1956 izraelská armáda skutečně na egyptské jednotky dislo-
kované na Sinaji zaútočila. Podle plánu se tedy měli Izraelci přiblížit k pásmu 
průplavu, které by potom pod svoji „ochranu“ převzali Britové s Francou-
zi. Izraelcům šlo o  čas, protože museli být u  průplavu dříve, než se sejde 
Rada bezpečnosti OSN, a dát tím záminku k domluvenému zásahu britských 
a francouzských vojsk na ochranu plavby.7 

Dne 2. listopadu tak izraelská vojska zastavila svůj postup podle doho-
dy asi 15 km od průplavu. Egypťané rychle ustupovali a za sebou nechávali 
množství neporušené vojenské techniky. Mnohá z nich pocházela z čerstvých 
československých dodávek.8 

Mimo zbraní Československo do Egypta vysílalo i vojenské instruktory. 
Jen v průběhu roku 1956 jich v Egyptě a Sýrii působilo 74. Do Sýrie vyjeli pře-
devším odborníci na opravy tankového materiálu, zajištění údržby a oprav 
protiletadlového dělostřeleckého materiálu, projektanti letišť a dělostřelečtí 
technici. Do Egypta Československá lidová armáda (dále jen ČSLA) vysílala 
instruktory na uskladnění tankového, leteckého a dělostřeleckého materiálu, 
instruktory pro ovládání, údržbu a opravy tanků a  samohybných děl, dále 
i  celé instruktorské skupiny pro základní a  taktický výcvik egyptských pi-
lotů i pro základní výcvik syrských pilotů. Mimo jiné se v Egyptě nacházeli 
instruktoři pro bojové použití a údržbu protiletadlového dělostřelectva, pro-
jektanti letišť, vysokoškolští profesoři, tlumočníci, lékaři i nezbytní vojenští 
kuchaři.9

V  průběhu bojů všichni obdrželi pokyn, že musí svou práci okamžitě 
ukončit a neprodleně se stáhnout na československé velvyslanectví do Káhi-
ry. Vše bylo ztíženo i tím, že řada z nich působila na velice odlehlých místech. 
Přesto se v podvečer dne 2. listopadu 1956 před velvyslanectvím v Káhiře 
shromáždila skupina 119 osob. Mimo vojenských instruktorů zde netrpělivě 
čekali zaměstnanci samotného velvyslanectví a  obchodního oddělení. Sví-
zelnou situaci umocňovala přítomnost manželek a dokonce i dětí některých 

6 Brož, I.: c. d., s. 134.
7 Zídek, P. – Sieber, K.: c. d., s. 60–61; Brož, I.: c. d., s. 135–136.
8 Tamtéž, s. 153.
9 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (dále jen VÚA-VHA), fond MNO-GŠ/

SMP 1957, kart. 397, sign. 30/3/5, Věc: Odměna instruktorům. 
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pracovníků. Velitelem evakuované skupiny se stal kpt. Bohuslav Kadeřábek, 
který ještě před nedávnem působil jako dělostřelecký instruktor v Alexan-
drii. Cílem pro všechny se stal súdánský Chartúm.10

Ve stejný den se Valné shromáždění OSN většinou 64 proti 5 hlasů vyslo-
vilo za ukončení bojů. Mezitím Čechoslováci pod vedením kpt. Kadeřábka 
odjeli v podvečer na káhirské nádraží, kde však museli čekat až do půlno-
ci. Následně přišel první letecký úder na  letiště Almaha nedaleko Káhiry. 
Dne 3. listopadu 1956 totiž obě západoevropské velmoci zahájily bombar-
dování egyptských pozic. V reakci na to na nočním zasedání muselo Valné 
shromáždění OSN schválit ještě ostřejší rezoluci a začalo projednávat sesta-
vu mírových sil OSN tzv. „modrých přileb“ pro oblast Suezského průplavu. 
Českoslovenští občané s doprovodem se ještě na konci téhož dne v pořád-
ku dostali do Asuánu na jihu země, kde je již očekávali zástupci egyptských 
ozbrojených sil. Po půlnoci se k uvedené skupině přidali i českoslovenští le-
tečtí instruktoři11 genmjr. letectva Jana Reindla a začalo jednání o přesunu 
do súdánského města Wadi Halfa.12

Dne 5. listopadu 1956 seskočili na severu Egypta britští parašutisté a ná-
sledující den ráno došlo k námořnímu výsadku v Port Saídu a Port Fuadu. 
Po sovětských hrozbách a americkém nátlaku posléze Velká Británie a Fran-
cie souhlasily s příměřím a v noci 6. listopadu 1956 byla operace „Muške-
týr“ ukončena. Evakuovaná skupina československých občanů se mezitím 
rozrostla o dalších padesát lidí a 6. listopadu 1956 také konečně dostala lodě 
nezbytné pro další přesun po řece Nil. Mimo Čechoslováků zde na evakuaci 
čekalo ještě 64 Rusů, 16 Němců a tři Poláci. Do Wadi Halfa se všichni dostali 
na několika „bárkách“ až brzo ráno dne 8. listopadu 1956 a následně začal 
přesun do Chartúmu. V uvedených dnech také padlo rozhodnutí o evakuaci 
britských a francouzských jednotek ze severního Egypta.13

Již v průběhu rozhodnutí o odchodu cizích vojáků ze svého území egypt-
ská vláda chystala širokou kampaň za  náhradu škod, a  to jak na  samotné 
půdě OSN, tak i  mimo ní. Československo jako významný egyptský part-
ner nemohlo zůstat stranou, a tak dne 14. prosince 1956 egyptský vyslanec 

10 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/SMP 1957, kart. 397, sign. 30/2/5/7, Věc: Zpráva o evakuaci čs. 
občanů z Egypta.

11 Více k  osobě genmjr. Jana Reindla a  k  činnosti jeho leteckých instruktorů viz Vyhlídal, 
Milan: Z činnosti leteckých instruktorů generálmajora Jana Reindla v Egyptě během Suezské 
krize. Historica Olomucensia, 42, 2012, Sborník prací historických, XXXI., s. 133–152.

12 Brož, I.: c. d., s. 153; VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/SMP 1957, kart. 397, sign. 30/2/5/7, Věc: 
Zpráva o evakuaci čs. občanů z Egypta.

13 Zídek, P. – Sieber, K.: c. d., s. 60–61; Brož, I.: c. d., s. 150–151, 159–160; VÚA-VHA, fond 
MNO-GŠ/SMP 1957, kart. 397, sign. 30/2/5/7, Věc: Zpráva o evakuaci čs. občanů z Egypta.

Milan Vyhlídal



209

v Praze domácím představitelům sdělil, že by egyptská vláda uvítala, kdyby 
se jí v této věci dostalo morální podpory ve formě kampaně v tisku, případně 
ve formě rezoluce závodů. Dne 16. prosince 1956 pak dali zástupci egyptské-
ho velvyslanectví v úvahu zástupcům ministerstva zahraničních věcí mož-
nost oslavení evakuace Port Saídu formou veřejné manifestace. Ministerstvo 
zahraničních věcí považovalo nanejvýš vhodné projevit solidaritu s „lidem 
Egypta“ a navrhlo, že by „evakuace Port Saídu mohla být oslavena na schůzi 
osazenstva některého z větších pražských závodů, např. národního podniku 
Tesla, závod Josefa Hakena ve Strašnicích, který byl v nedávné době vyzna-
menán Rudým praporem vlády.“14

3 Vznik jednotek OSN

Ještě v průběhu bojů a po předchozím projednávání Valné shromáždění 
OSN dne 5. listopadu 1956 zřídilo pohotovostní mírové síly OSN. Na formu-
laci rezoluce se nejaktivněji podílela Kanada, Norsko a Kolumbie. Velitelem 
budoucích sil UNEF15 byl jmenován kanadský generálmajor E. L. M. Burns.16 
Svoji účast na  budoucím kontingentu mezinárodních sil „Organizace spo-
jených národů k  zastavení válečných operací v  Egyptě“, o  jehož složení se 
horečně jednalo, nabídlo hned dne 6. listopadu i Československo.17

O den později Valné shromáždění OSN konečně schválilo celkovou kon-
cepci sil UNEF. Mělo jít o jednotku o síle 6 000 mužů, která bude řízena po-
radním kabinetem, složeným ze zástupců Kanady, Norska, Kolumbie a Indie, 
tedy ze zemí, které tento kontingent zajistí. Později došlo, i kvůli zajištění jeho 
nestrannosti, k navržení dalších možných členů UNEF. Do  jednání se po-
stupně dostávaly státy jako např. Pákistán, Írán, Brazílie, Barma, Indonésie, 
Jugoslávie a další. Řada kandidátů však byla pro Egypt naprosto nepřijatelná. 
Týkalo se to především členů Bagdádského paktu, tedy Pákistánu a Íránu. In-
dii, Indonésii a Jugoslávii egyptští představitelé bez výhrad přijali. Je zřejmé, 
že by Káhira neměla, i vzhledem k vzájemným vztahům, námitky ani proti 

14 Zídek, P. – Sieber, K.: c. d. s. 61; NA, fond KSČ-ÚV-02/2, svazek 124, arch. j. 159, bod 15, 
Důvodová zpráva k návrhu některých akcí v souvislosti s odchodem britských a francouzských 
vojsk z Port Saidu.

15 Celým názvem se jedná se o United Nations Emergency Force – Pohotovostní jednotky Orga-
nizace spojených národů.

16 Brož, I.: c. d., s. 158.
17 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Zpráva o  formování 
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zapojení Československa. To mezitím na  účast v  UNEF opravdu nomino-
valo Polsko. Následně však tuto nominaci odmítli Kanaďané s poukázáním 
na to, že se účasti vzdal pro Egypťany problematický Írán. Je zajímavé, že se 
i přes zatím neúspěšná jednání v Klecanech nedaleko Prahy začal urychleně 
formovat tzv. „80. střelecký prapor“ s jasným určením pro nadcházející akci 
pod patronátem OSN.18

4 Výstavba 80. střeleckého praporu

Podle usnesení „vlády Československé republiky čís. 2554 ze dne 6. lis-
topadu o nabídce československé účasti na akcích Organizace spojených ná-
rodů k zastavení válečných operací v Egyptě“ došlo u 8. letištního praporu 
s dislokací ve středočeských Klecanech k výstavbě 80. střeleckého praporu. 
Jeho příslušníci se ubytovali v  tamějším zámečku a z části využili i zázemí 
letiště. Až do svého plánovaného odjezdu do Egypta jednotka podléhala veli-
teli 1. vojenského okruhu genmjr. Ladislavu Kolovratníkovi.19

Samotná vojenská jednotka se skládala z velitelství praporu, tří střelec-
kých rot o třech střeleckých četách a  jedné kulometné četě, spojovací čety, 
dopravní čety a jednotek zabezpečení. Celkově prapor disponoval 369 muži, 
z tohoto počtu bylo 56 důstojníků (čtrnáct důstojníků z ministerstva vnitra, 
včetně dvou pracovníků vojenské kontrarozvědky, a jeden z ministerstva za-
hraničí věcí), 65 poddůstojníků a 248 mužstva.20

Z národnostního hlediska se pak 80. střelecký prapor skládal ze 188 Če-
chů, 175 Slováků, tří Poláků, jednoho Ukrajince a jednoho Maďara. Osoba 
velitele nebyla v uvedené době zatím známa.21

18 Wanner, J.: c. d., s. 459–460, 465–467; VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 
5/1/2/11b, Informační zpráva pro náčelníka generálního štábu.

19 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Zpráva o  formování 
střeleckého praporu pro akce Organisace spojených národů k  zastavení válečných operací 
v Egyptě; VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Informační zprá-
va pro náčelníka generálního štábu.

20 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Zpráva o  formování 
střeleckého praporu pro akce Organisace spojených národů k  zastavení válečných operací 
v Egyptě. Materiály VHA, ze kterých je převážně čerpáno, původně obsahovaly i přesné per-
sonální přehledy, fotografi e vojáků atd. Bohužel do dnešních dnů se dochovalo pouze jakési 
„informační torzo“, protože uvedené materiály v  průběhu šedesátých let prošly rozsáhlým 
protříděním s následnou skartací.

21 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Zpráva o  formování 
střeleckého praporu pro akce Organisace spojených národů k  zastavení válečných operací 
v Egyptě.
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K  zajištění celkové akceschopnosti ministerstvo národní obrany však 
ještě nutně potřebovalo deset až dvanáct tlumočníků do  anglického jazy-
ka. Po stránce „kádrového zabezpečení“ se pro účast v jednotce dodržovala 
„zásada dobrovolnosti.“ To zapříčinilo i řadu problémů, protože důstojníci 
z povolání často z  rodinných důvodů nesouhlasili se svým případným vy-
sláním do  Egypta. Naopak dobrovolníci v  mnoha případech nevyhovovali 
po stránce zdravotní či politické, případně disponovali malými zkušenostmi. 
Stejným způsobem se prováděl výběr poddůstojníků a mužstva z vojáků dru-
hého ročníku základní vojenské služby. Pro případnou účast v kontingentu 
hrála značnou úlohu i politická příslušnost. Nemůže nás překvapit, že z cel-
kového počtu důstojníků bylo 55 členů KSČ a 1 člen ČSM, z poddůstojníků 
a mužstva pak 74 členů KSČ a 239 členů ČSM. Dále se dozvídáme, že „roz-
dělení komunistů a svazáků bylo provedené rovnoměrně až do družstev tak, 
aby bylo zajištěno každé nejmenší jednotce působení komunistů na myšlení 
bezpartijních.“ Prapor měl ve svém stavu i šest politických pracovníků, tzv. 
„politruků“.22

Pro nadcházející činnost v exotickém prostředí Egypta prapor navíc dis-
ponoval i dvěma lékaři, zubním lékařem, zdravotníkem a sedmi zdravotnic-
kými instruktory. Veškerý zdravotnický materiál byl řádné uložen v bednách 
a  pro nezbytné zabezpečení během přesunu byla připravena pohotovostní 
souprava.23

Všichni muži 80. střeleckého praporu museli bezpodmínečné projít spe-
ciálním vyšetřením v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a pro specifi cké 
místo svého možného působení je lékaři naočkovali proti tyfu, paratyfu, te-
tanu a choleře. Další očkování vojenští lékaři plánovali až během samotného 
transportu do Egypta.24

Ze zřejmých důvodů určité problémy začala způsobovat výstroj. Tu si ar-
máda zabezpečovala ze svých vlastních zásob a navíc ve velmi krátké době 
tří dnů musela nechat vyrobit její určité zvláštní části pro užití v tropických 
oblastech. Šlo především o košile s kapsami a nárameníky, letní čepice, krátké 
bavlněné kalhoty, podkolenky, rukavice a stejnokroje pro důstojníky. Muž-
stvu byly tyto součástky vydány dne 9. listopadu. Stejnokroje pro důstojníky 

22 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Věc: Stav 80. Střeleckého 
praporu po stránce osobní a materiální.

23 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Zpráva o  formování 
střeleckého praporu pro akce Organisace spojených národů k  zastavení válečných operací 
v Egyptě.

24 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Zpráva o  formování 
střeleckého praporu pro akce Organisace spojených národů k  zastavení válečných operací 
v Egyptě.
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a poddůstojníky z povolání byly vzhledem k nejednotnému a pozdnímu ná-
stupu předány až 10. listopadu 1956. Kromě stejnokrojů z „tropika“, uzpůso-
bených tamějšímu podnebí, se tak ve výstroji objevil i standardní stejnokroj 
ČSLA. Poměrně velké množství osobní výstroje začalo vojákům dělat nutné 
nepříjemnosti.25

Důležité bylo i  vybavení automobilním materiálem. Pro akci v  Egyptě 
prapor celkově disponoval dvěma osobními terénními automobily GAZ 69 A, 
pěti pohotovostními terénními automobily GAZ 69, pěti terénními nákladní-
mi automobily T 805 (1, 5 t), 34 terénními nákladními automobily V3S (3 t), 
čtyřmi radioautomobily GAZ 69, jedním radioautomobilem T 805 (1,5 t), 
jedním štábním terénním automobilem V3S, jedním skříňovým terénním 
automobilem V3S, jednou automobilní cisternou pohonných hmot T 111 
(o objemu 7 000 l), jedním vyprošťovacím automobilem AV3 V3S, jedním 
zdravotnickým automobilem T 805, jednou soupravou pojízdné automobilní 
dílny typu 2, pěti přívěsnými cisternami na vodu (o objemu 800 l), jedním 
skříňovým přívěsem A3S, dvěma skříňovými přívěsy A3S a dvěma přívěs-
nými chladírenskými přepravníky. I uvedený materiál musel pro zvláštnosti 
Sinajského poloostrova v krátké době projít nezbytnými úpravami.26 

Vojáci však pro nedostatek času vojáci nemohli upravit dostatečný po-
čet třítunových nákladních automobilů V3S, a tak armádě muselo potřebné 
vozy uvolnit ministerstvo zahraničního obchodu. To tedy poskytlo 34 vozů 
ve  verzi pro provoz v  subtropickém podnebí původně určených k  vývozu 
do Sýrie. Další „tropikační úpravy“ u pěti speciálních automobilů V3S rych-
le provedly Automobilové závody Klementa Gottwalda. Pro terénní vozy 
značky Tatra – T 805 a cisternu T 111 armáda také zajistila potřebné čističe 
vzduchu a chladiče oleje, včetně zařízení na úpravu větrání a chlazení moto-
ru. Pro celý autopark pak Závody Slovenského národního povstání v Praze 
a Závody Zdeňka Nejedlého v Náchodě vyrobily zvláštní pneumatiky typu 
„tropik“, určené pro bezproblémovou jízdu písčitým terénem. Kvůli klima-
tu prošly další úpravou i  útroby cisteren a  přívěsných chladicích zařízení. 
U všech automobilů provedli zaměstnanci vojenských opravárenských pod-
niků důkladnou prohlídku. Je zajímavé zmínit, že i vzhledem k místu určení 
techniku překvapivě nalakovali nátěry v barvě khaki, tedy odstínem techniky 
ČSLA. Příslušníci praporu měli zařízení k zajištění ochrany pohonných hmot 
25 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Zpráva o  formování 

střeleckého praporu pro akce Organisace spojených národů k  zastavení válečných operací 
v Egyptě; VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Věc: Stav 80. Stře-
leckého praporu po stránce osobní a materiální.

26 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Věc: Zpráva o zajištění AT 
techniky pro 80. spr.
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v  prašném prostředí a  dále i  nutným materiálem spojovacím, ubytovacím 
i silničním. Další úpravy a opravy techniky pak měla v Egyptě zajišťovat po-
jízdná automobilní dílna. Proviantem byl prapor zásoben na dvacet dnů.27

Pro své působení pod patronátem OSN prapor disponoval pouze lehkými 
zbraněmi, jako pistolemi vz. 52, samopaly vz. 24 a 26, samonabíjecími puška-
mi vz. 52, lehkými kulomety vz. 52, těžkými kulomety vz. 37, pancéřovkami 
27 a granáty. 28 

Samotná výstavba 80. střeleckého praporu byla ukončena 10. listopadu 
1956 v sedm hodin ráno. Přesně o hodinu později jednotka vstoupila do plné 
pohotovosti. Kádrové správě MNO se však stále nepodařilo najít vhodné tlu-
močníky. Současně došlo k ustanovení tehdy nezbytné útvarové organizace 
KSČ a praporního výboru ČSM. Během 10. až 11. listopadu 1956 se ještě pra-
covalo na vnitřní organizaci a drobných materiálních úpravách. Od 12. listo-
padu začalo provádění „výcviku dle plánu“, tedy osvojení si bojové techniky, 
pořadové a zdravotnické přípravy a především strážní služby. Pro zajímavost 
můžeme zmínit, že se nepočítalo s výcvikem, při kterém by hrozilo poškoze-
ní či znečištění nové výstroje. V závěrečném hlášení se pro nejvyšší stranické 
orgány a ministra národní obrany uvádí, že „morálně politický stav a nálada 
vojáků je na  vysokém stupni. U  vybraných vojáků nevyskytl se ani jediný 
případ snahy vyhnout se plnění úkolů, naopak političtí pracovníci a velitelé 
museli vyvinout veliké úsilí v  přesvědčování v  těch případech, kdy nebylo 
možno vojáka ze zdravotních nebo početních důvodů zařadit.“29 

Na základě ofi ciální zprávy „o formování střeleckého praporu pro akce 
Organisace spojených národů k  zastavení válečných operací v  Egyptě“ 
a na základě usnesení Politického byra ÚV KSČ bylo ministru národní obra-
ny genplk. Bohumíru Lomskému uloženo provádět další „výcvik a stmele-
ní praporu.“ Započalo se s výcvikem s „důrazem na politickou, pořadovou 
a střeleckou přípravu a na prohlubování znalostí vojenských řádů.“ Nezbytná 
politická příprava se soustředila především na rozbor hospodářského a poli-
tického zeměpisu zemí Blízkého východu. Vojenští „politruci“, tedy političtí 
27 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Zpráva o  formování 

střeleckého praporu pro akce Organisace spojených národů k  zastavení válečných operací 
v Egyptě; VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Věc: Zpráva o za-
jištění AT techniky pro 80. spr.

28 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Zpráva o  formování 
střeleckého praporu pro akce Organisace spojených národů k  zastavení válečných operací 
v Egyptě.

29 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Věc: Stav 80. Střeleckého 
praporu po stránce osobní a materiální; VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, 
sign. 5/1/2/11b, Zpráva o formování střeleckého praporu pro akce Organisace spojených ná-
rodů k zastavení válečných operací v Egyptě.
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pracovníci, měli také za úkol mužstvu objasnit politickou a vojenskou situaci 
„kolem agresivního přepadení Egypta a z toho vyplývajících závěrů pro účast 
praporu naší Lidové armády v jednotkách Organizace spojených národů.“30

Nedlouho poté, dne 14. listopadu 1956, začali do egyptského Port Saídu 
přijíždět první důstojníci OSN a do Ismáílíje přiletěli dánští vojáci.31 Mož-
nost případné československé účasti v kontingentu UNEF se čím dál tím více 
vzdalovala od svého uskutečnění. V důsledku toho, že československý prapor 
nebyl pro UNEF nakonec určen, došlo na konci ledna 1957 k jeho rozpuštění 
a zbylý „materiál byl uložen pro možnost pozdějšího upotřebení.“32

5 Závěr

I přes konečnou vojenskou prohru Násir ze Suezské krize vyšel jako po-
litický vítěz. Určitou výhru zde slavil i Sovětský svaz, protože si egyptské ve-
dení připoutal ještě blíže k sobě. Naopak Velká Británie a Francie v oblasti 
Blízkého východu svůj vliv postupně ztrácely.33 

Úloha samotného Československa se v  uvedené době může zdát bez-
významná a epizodní. Stejně jako další státy východní bloku, tak i Česko-
slovensko bylo zcela ve vleku Sovětského svazu a pražské vedení naprosto 
kopírovalo politiku Sovětského svazu. Nemůžeme tak hovořit o vlastní po-
litice uplatňované Československem vůči Násirovskému Egyptu, naopak, 
musíme ji posuzovat zcela v  kontextu postavení Československa coby so-
větského satelitu. Nicméně i jako stát východního bloku se Československo 
vyznačovalo určitými specifi ky. Již od podzimu roku 1955 měla totiž Praha 
s Egyptem uzavřeny mnohamilionové kontrakty na dovoz zbraní. Pod hlavič-
kou československých smluv v této době probíhaly i sovětské zbrojní dodáv-
ky. Na území Egypta začaly, samozřejmě mimo sovětských, působit i desítky 
československých vojenských instruktorů. Tankisty, dělostřelce, piloty a další 
personál v následujících letech rozšířily stovky vojenských pedagogů působí-
cích na egyptských vojenských školách. Egypt se tak v polovině padesátých 
let stal i pro Československo, pevně zakotvené do východoevropských struk-
tur, významným partnerem v oblasti Blízkého východu. 
30 VÚA-VHA, fond MNO-GŠ/OMS 1956, kart. 481, sign. 5/1/2/11b, Zpráva o  formování 

střeleckého praporu pro akce Organisace spojených národů k  zastavení válečných operací 
v Egyptě.

31 Wanner, J.: Bitva o Suez, s. 467.
32 VÚA-VHA, fond MNO-KS 1957, kart. 94, sign. 2/1/3, Věc: Akce Egypt.
33 Více k situaci v oblasti Blízkého východu po Suezské krizi Wanner, Jan.: Ve stínu Studené 

války. Střední východ v letech Eisenhowerovy doktríny 1956–1960. Praha 2011.
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Je proto i pochopitelné, že se československé vedení v době Suezské krize 
a následné války na straně Egypta výrazně angažovalo. Mimo vydávání ví-
ceméně prázdných a bezpředmětných rezolucí a prohlášení zde nacházíme 
i vcelku zajímavou snahu prosadit domácí kontingent do mírových jednotek, 
tzv. modrých přileb,34 pod hlavičkou UNEF. Československá účast tehdy sice 
na mezinárodním fóru neprošla, ač je nepochybné, že kvůli silným kontak-
tům s Káhirou o ni Československo velice stálo. Nicméně neznámým faktem 
zůstává, že československá jednotka pro UNEF opravdu vznikla a na své pů-
sobení v Egyptě se, až do  ledna roku 1957, kdy došlo k  jejímu rozpuštění, 
připravovala.

Kontingent UNEF nakonec tedy zajistily jiné státy, to však neovlivnilo 
československou roli při pronikání sovětského vlivu do oblastí Blízkého vý-
chodu. Mimo stále probíhajících zbrojních dodávek začali v  Egyptě půso-
bit další vojenské skupiny – skupiny leteckých instruktorů a odborníků pro 
výstavbu protiletadlové obrany pod vedením genmjr. Vladimíra Hlavatého. 
Na  zbrojních fakultách Alexandrijské univerzity vyučovali českoslovenští 
vojenští učitelé. Určitý vrchol pak nastává v  roce 1959, kdy byla v  Káhiře 
za účasti československých pracovníků založena Military Technical College. 
Mimo to v zemi samozřejmě působili sovětští vojenští poradci a v menší míře 
i  instruktoři z  jiných států na východ od železné opony. Výsledky Suezské 
krize tak Egypt učinily vojensky závislým na komunistickém bloku.

Resumé

Československo a suezská krize: 
Příprava československé vojenské jednotky na možné nasazení 

na Sinajském poloostrově

Uvedená práce se zabývá úlohou Československa v době Suezské krize. 
Přichází tedy především s nástinem vzájemných vztahů (hlavně ve vojenské 
oblasti) v období těsně předcházejícím krizi a v následné válce. Stručně infor-
muje o zbrojních dodávkách a činnosti vojenských instruktorských skupin 
s dalším výhledem do budoucna. Jádro předloženého materiálu pak infor-
muje o  výstavbě československého praporu pro potřeby „akce Organizace 
spojených národů k zastavení válečných operací v Egyptě“. Vše je následně 
v rámci možností zasazeno do širšího rámce tehdejšího světového dění.
34 Československo se do aktivit působení tzv. modrých baretů poprvé reálně zapojilo až v lednu 

1989. Československé a české jednotky pod vlajkou OSN. In: http://www.osn.cz/zpravodajst-
vi/zpravy/zprava.php?id=626 [cit. 19. 6. 2013].
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Summary

Czechoslovakia and the Suez Crisis: 
The Preparation of a Czechoslovak Troop 
for Possible Service on the Sinai Peninsula

Th e article deals with the role of Czechoslovakia in the period of the 
Suez Crisis. It comes with the outline of mutual relations (especially in 
the military area) before the crisis and during this war. It briefl y discusses 
shooting supplies and activities of military instructor groups with future 
prospects. Th e core of this study informs a reader about the establishment 
of the Czechoslovak battalion for needs of the United Nations’ action to stop 
military operations in Egypt. All events are put in broader context of the 
world history at that time.

Key words:
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Kabinet pro studia řecká, římská 
a latinská a jeho mezinárodní aktivity 
v padesátých a šedesátých letech 
20. století1

Karla Vymětalová

Mezinárodní kontakty Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská (dále 
jako KŘŘL, příp. Kabinet) na poli věd o starověku se začaly pozvolna rozvíjet 
od poloviny padesátých let minulého století, a to zejména v úzké kooperaci 
s dalšími zeměmi socialistického bloku. Pomyslné datum počátků této spo-
lupráce bylo predestinováno tím, že samotné pracoviště, Kabinet, vzniklo jen 
pár let předtím,2 v  souvislosti se založením Československé akademie věd 
(dále ČSAV),3 která měla nahradit předcházející vědecké společnosti, jejichž 
počátky sahaly mnohdy až do doby rakouské monarchie, zejména Králov-
skou českou společnost nauk a Českou akademii věd a umění.4 Kabinet pro 

1 Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu SGS/15/2012. Vychází zejména ze studia pramenné-
ho materiálu – fondu Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská v Archivu Akademie věd 
ČR v Praze, který zahrnuje přes 70 kartonů povětšinou archivně doposud nezpracovaného 
písemného materiálu. Doplněn je o články (Listy fi lologické, sborník Eirene, Zprávy Jednoty 
klasických fi lologů, Československý časopis historický) vztahující se zejména k jednotlivým 
akcím mezinárodního charakteru, jež byly z iniciativy Kabinetu pro studia řecká, římská a la-
tinská konány, a na participaci jednotlivých odborných pracovníků Kabinetu na mezinárod-
ních projektech. Zde předkládaná studie se věnuje zejména padesátým a  šedesátým letům 
minulého století – době počátků, růstu i výrazného vzmachu zájmu o antická studia v tehdej-
ším socialistickém Československu. 

2 K počátkům Kabinetu viz Spunar, Pavel: O prvých krocích klasických fi lologů v ČSAV (dále 
jen O prvých krocích). In: Refl exe počátků vědecké studie. Práce z Archivu Akademie věd, 
řada C, sv. 4. Praha 2003, s. 155–161; Týž: Vlny vzpomínek. Praha 2010; Janda, Jan: Čtyřicet 
let mírové práce. Listy fi lologické (dále jen LF), 108, 1985, č. 2, s. 65–67; Oliva, Pavel: Dvacet 
let klasických studií v ČSAV. LF, 95, 1972, č. 4, s. 258–267. K dějinám a rozvoji věd o starověku 
u  nás po  2. světové válce viz v  přehledu Varcl, Ladislav a  kol.: Třicet let výzkumu antiky 
v ČSSR 1945–1975. Praha 1976.

3 Beran, Jiří: Komise pro zřízení Československé akademie věd utvořená při ÚV KSČ roku 
1951. Dějiny věd a  techniky, XXXVII, 2004, č. 4, s. 219–245; Týž: Předúnorová vědní 
politika Komunistické strany Československa a  otázka zřízení Československé akademie 
věd. Československý časopis historický (dále jen ČsČH) 33, 1985, s. 212–241; Schwippel, 
Jindřich: K otázce konstituování prvních pracovišť ČSAV. Archivní zprávy ČSAV, 1981, č. 13, 
s. 5–20.

4 Janderová, Helena: Pokus o  reorganizaci vědeckých společností v  roce 1951. Práce z  dějin 
ČSAV, série A, 1992, fasc. 4, s. 104–121; Pokorná, Magdalena: Tři pokusy o  reorganizaci 
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studia řecká, římská a latinská vznikl z iniciativy Vládní komise pro vybu-
dování ČSAV jako nově zřízená, po stránce vědecké organizačně samostatná 
jednotka akademie,5 jež, s ohledem na to, že doposud neexistovalo speciali-
zované pracoviště věnující se výhradně vědám o  starověku, „je střediskem 
výzkumné činnosti Akademie v oboru řecké a římské vzdělanosti a řeckého 
a latinského jazyka od dob nejstarších až po doby nové“.6 Pracoviště, nazna-
čující již svým „košatým“ názvem velkou časovou, teritoriální i tematickou 
šíři svého odborného záběru, zaštiťovalo odborně nejen vědy o  starověku 
ve všech jejich aspektech, ale zahrnovalo též oddělení medievalistiky, které 
převzalo závazky Komise pro slovník středověké latiny při ČAVU7 i ediční 
povinnosti Jednoty českých fi lologů (mj. vydávání Listů fi lologických).8

Do  čela nově zřízeného vědeckého pracoviště, které začalo fakticky 
fungovat 1. lednem 1953, byl jmenován akademik prof.  dr.  Antonín Salač 
(1885–1960),9 který byl jeho externím vedoucím10 až do své smrti. Jeho ná-

vědeckých institucí v  létech 1945–48. Práce z  dějin ČSAV, série A, 1992, fasc. 4, s. 84–103; 
Táž: Změny organizační struktury české vědy (1945–1952). Historická Olomouc, XI, Olomouc 
1998, s. 283–291; Winters, Stanley B.: Th e Period of Transition from the ČAVU to the ČSAV 
(1945–1952). Historická Olomouc, XI, Olomouc 1998, s. 293–308; Levora, Josef: Likvidační 
komise ČSAV pro zrušené vědecké společnosti (1952–1964). Archivní zprávy ČSAV, 1980, 
č. 11–12, s. 85–95.

5 Pracovně Kabinet spadal do VIII. sekce (jazyka a  literatury) ČSAV, a  to od  listopadu 1952 
do roku 1961, pak byl zařazen do kolegia historie (od roku 1962).

6 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky (dále Archiv AV ČR), fond KŘŘL, 
kart. 1, Organizační řád KŘŘL, část první, bod 5. Fond Kabinetu má celkem 75 kartonů, 
z nichž pouze osm je inventárně zpracováno. Za možnost studia fondu děkuji dr. Chodějov-
skému, pracovníku výše zmíněného archivu.

7 Tato Komise pro slovník středověké latiny při ČAVU byla založena již ve  třicátých letech 
20. století profesorem klasické fi lologie na  Karlově univerzitě v  Praze Bohumilem Rybou 
(1900–1980).

8 Časopis vycházel od roku 1874 pod názvem Listy fi lologické a paedagogické, a  to do roku 
1878, poté byl jeho název změněn na  Listy fi lologické. Sedmdesátý šestý ročník časopisu 
(1953) byl vydán již pod redakcí Kabinetu, což se projevilo i na souběžném označení ročníku 
číslicí jedna. Od roku 1957 bylo k ročníku přidáváno supplementum – Eunomia, kde byly 
uveřejňovány odborné příspěvky, jejichž publikování v cizím jazyce (angličtina, francouzština, 
němčina, ruština, latina) mělo umožnit širší zahraniční badatelské obci seznámení s  jejich 
obsahem. Vydávání časopisu shodného názvu (Eunomia) bylo plánováno již před 2. světovou 
válkou, díky okupaci a  uzavření českých vysokých škol však bylo vydáno jen jedno číslo. 
Od roku 1959 Kabinet zajišťoval i vydávání Zpráv Jednoty klasických fi lologů (ZJKF).

9 Dostálová, Růžena: Antonín Salač, nar. 7. července 1885. LF, 108, 1985, č. 4, s. 235–236; 
Varcl, Ladislav: Akademik Antonín Salač. LF 84, 1961, s. 1–4; Burian, Jan: Antonín Salač 
(1885–1960). Eirene, XXII, 1985, s. 109–112; Skopek, Robert: Tři krátká ohlédnutí. AVRIGA-
ZJKF, 52, 2010, s. 94–99.

10 Akademik Antonín Salač byl totiž také profesorem řeckých a římských starožitností na Kar-
lově univerzitě, stál v čele Katedry věd o antickém starověku na FF této univerzity.
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stupcem se v  roce 1961 stal doc.  Ladislav Varcl (1909–1980), CSc.,11 jenž, 
podobně jako Salač, řídil Kabinet do roku 1963 jako externí vedoucí (a  to 
od 1. října 1960), poněvadž současně v  letech 1958–1963 byl členem i ve-
doucím Katedry věd o antickém starověku na fi losofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy.12 

Tým Salačových spolupracovníků v  Kabinetu se budoval postupně bě-
hem roku 1953,13 i v letech následujících, mj. v důsledku některých reorgani-
začních změn v rámci jednotlivých ústavů ČSAV,14 a přes všechny peripetie 
jeho vzniku a vývoje lze souhlasit se slovy Pavla Spunara, kterými na svého 
bývalého vedoucího vzpomenul: „Profesor Salač volil cestu vstřícných gest 
za ústupky. Byl schopen pod pseudonymem otisknout řeckou oslavnou bá-
seň na počest Stalina (LF 76, 1953), na druhé straně se však dovedl vzepřít 
všem kádrovým nařízením. Pod maskou chladného a přísného vědce doká-
zal stát za svými spolupracovníky a chránit je proti zlomyslnostem i skrytým 
útokům.“15

11 K němu blíže viz Oliva, Pavel: Ladislav Varcl (17. 8. 1909–6. 10. 1980). Eirene, XX, 1983, 
s. 111–113; Janda, Jan: Za  Ladislavem Varclem. LF, 104, 1981, č. 4, s. 242–244; Janáček, 
Karel: Šedesát let profesora Ladislava Varcla. LF, 92, 1969, s. 187–197.

12 Interním zaměstnancem a vedoucím Kabinetu se stal v roce 1963 a zůstal jím až do své smrti 
v roce 1980.

13 Již v  roce 1952 byla přijata Růžena Jeništová (provd. Dostálová) – viz Vidman, Ladislav: 
Růžena Dostálová sexagenaria. LF, 107, 1984, č. 4, s. 197–201; Křížová, Magdalena: Růžena 
Dostálová – soupis prací za léta 1951–2004. LF, 127, 2004, č. 3–4, s. 391–414. Růžena Dostálová 
byla také vědeckou tajemnicí Kabinetu.

 V následujícím roce, 1953, nastoupil epigrafi k a znalec řeckých starožitností Ladislav Vidman 
(1924–1989), blíže viz Hošek, Radislav: K  šedesátinám Ladislava Vidmana. LF, 107, 1984, 
č. 3, s. 188–190; Burian, Jan: Ladislav Vidman 1924–1989. Zprávy Jednoty klasických fi lologů 
(dále jen ZJKF), 38, 1991, č. 1–4, s. 66–71; Dostálová, Růžena: Zemřel Ladislav Vidman. 
LF, 113, 1990, č. 2, s. 151; Oliva, Pavel: Památce Ladislava Vidmana. LF, 114, 1991, č. 2–3, 
s. 51–54. V témže roce do Kabinetu přišly i Anežka Schmidtová (provd. Vidmanová), Helena 
Busínská, Dana Pěnkavová (provd. Martínková), blíže viz Dostálová, Růžena: K životnímu 
jubileu Dany Martínkové-Pěnkavové. LF, 110, 1987, č. 4, s. 242–243; Táž: Zemřela dr.  Jana 
Martínková. LF, 131, 2008, č. 3–4, s. 505–507. K dalším dlouholetým odborným pracovníkům 
patřil klasický fi lolog Metoděj Klučka, grécistka Edita Svobodová a  latinistky Stanislava 
Růžičková a Anděla Fialová. Pracovníkem Kabinetu (od roku 1956), jemuž jako pracoviště 
ale byla přikázána Katedra starověké kultury brněnské univerzity, byl i  klasický fi lolog 
a lexikograf dr. Karel Čupr, který měl na starosti přípravu vydání úplného latinsko-českého 
slovníku.

14 Jako příklad lze uvést příchod Josefa Hejnice (viz Viktora, Viktor: Šedesátiny Josefa Hejnice. 
LF, 107, 1984, č. 3, s. 185–186) a Jana Martínka z Kabinetu fi lologické dokumentace, který se 
během roku 1954 stal součástí Ústavu pro českou literaturu, do Kabinetu, nebo příchod Pavla 
Spunara a Josefa Tříšky po zrušení téhož Kabinetu fi lologické dokumentace v rámci Ústavu 
pro českou literaturu v roce 1961.

15 Spunar, P.: O prvých krocích, s. 161.
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Mezinárodní spolupráce pracovišť ČSAV, k nimž Kabinet patřil, se počala 
rozvíjet v polovině 50. let a lze dát i do souvislosti s určitým uvolňováním po-
litických poměrů po Stalinově smrti v roce 1953. Byla zaměřena převážnou 
měrou na kooperaci s vědeckými institucemi zemí východního bloku a měla 
rozličný charakter. Především se jednalo o plnění dvoustranných smluv o vě-
decké spolupráci, které podepisovali vedoucí představitelé akademických 
institucí jednotlivých zemí mezi sebou. Z  hlediska intenzity spolupráce se 
v případě Kabinetu jednalo zejména o kontakty s německou Akademií věd 
v Berlíně, přesněji řečeno s Institut für griechisch-römische Altertumskunde 
(Ústav pro řecký a římský starověk),16 který byl založen ve východním Ber-
líně v roce 1955. 

K jednáním s německou stranou (prof. Werner Hartke17 jako vědecký ře-
ditel berlínského Institut für griechisch-römische Altertumskunde, prof. Jo-
hannes Irmscher18 jako jeho organizační ředitel) bylo přikročeno již v roce 
1956, když profesor Irmscher přijel do Prahy na zasedání Světové federace 
vědeckých pracovníků.19 Protokol o spolupráci mezi oběma institucemi ob-
sahoval body, v nichž se signatáři smlouvy zavazovali k zvážení všech forem 
spolupráce, k vzájemné výměně informací, k podpoře při vytváření společ-
ných plánů, k vytvoření přípravného výboru, v němž by byli zástupci zúčast-
něných zemí.20 

16 K založení berlínského institutu viz Dostálová-Jeništová, Růžena: Zpráva o účasti delegace 
ČSAV na slavnostním zasedání nově otevřeného Institut für griechisch-römische Altertumskunde. 
LF, 79, 1956, s. 103–105. Jednotlivé pracovní skupiny Institutu se zabývaly širokou škálou 
badatelských úkolů zahrnujících sběr a dokumentaci nejrůznějších památek z doby antiky 
(např. Inscriptiones Graecae, Corpus inscriptionum Latinarum – CIL, Prosopographia 
imperii Romani – PIR, Corpus Medicorum Graecorum, Polybios-Lexikon ad.), přípravné 
práce na  vydání slovníku středověké latiny (Mittellateinisches Wörterbuch) či péči o  edici 
odborných časopisů (Das Altertum, Klio, Philologus, Bibliotheca classica orientalis). Viz 
Přehled o stavbě Institut für griechisch-römische Altertumskunde, nedatováno. Masarykův 
ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 1.

17 Prof.  Werner Hartke (1907–1993), od  roku 1955 profesor latinského jazyka a  literatury 
na Humboldtově univerzitě v Berlíně, v letech 1958–1969 předseda Německé akademie věd 
(NDR).

18 Prof.  Johannes Irmscher (1920–2000), profesor antických dějin, byzantolog, v  letech 
1964–1969 ředitel Institut für griechisch-römische Altertumskunde v Berlíně (NDR).

19 Protokol z jednání KŘŘL s německou Akademií věd ze dne 23. 6. 1956 v Praze. Masarykův 
ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2.

20 Protokol z jednání KŘŘL s německou Akademií věd ze dne 23. června 1956 v Praze. Masary-
kův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2.
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Němci měli zájem zejména o spolupráci v rámci projektu Corpus inscrip-
tionum Latinarum (dále CIL),21 kdy jimi byly vysoce ceněny zejména odbor-
né znalosti dr. Ladislava Vidmana z oblasti epigrafi e, které mohli využít při 
zpracování nápisů v CIL III.22 Ladislav Vidman tak od konce padesátých let 
několikrát ročně navštěvoval pracovně Berlín a stal se dlouhodobým exter-
ním poradcem pracovní skupiny CIL,23 kterou vedl prof. dr. Konrad Schub-
ring, s  úkolem přehlížet rukopisy k  tisku, účastnit se porad skupiny CIL, 
zastupovat CIL v mezinárodních organizacích, jejichž členem NDR nebyla. 
V šedesátých letech pak byl dr. Vidman pověřen přípravou indexu cognomi-
num k nápisům města Říma.24 Mimo to měl také na starosti (ve spolupráci 
s dr. Jerym z Nedlandsu v Austrálii) vypracování rejstříku cognomin u před-
loh elektronicky zpracovaného Indexu vocabulorum omnium k  CIL VI.25 
Vidmanovu nepostradatelnost při zpracovávání tohoto projektu, i  tehdejší 
poměry na poli vědy jednoznačně charakterizují ve vícero dokumentech Ka-
binetu se vyskytující slova (zde z hodnocení zahraničních styků za rok 1962): 
„Spolupráce dr. Vidmana umožňuje, aby významný úkol vydávání CIL byl 
i nadále plněn v NDR a nemusel být přesunut do NSR, kam odešli vedoucí 

21 Základní kámen tohoto projektu položil historik, profesor berlínské univerzity Th eodor 
Mommsen (1817–1903) v  roce 1853, díly pro jednotlivé oblasti jsou vydávány dodnes, 
doplněny o  supplementa. Schmidt, Manfred G.: Einführung in die lateinische Epigraphik. 
2. Aufl ., Darmstadt 2011, s. 8nn, 84, 133nn.

22 Kromě L. Vidmana na CIL spolupracovali také pracovníci Katedry starověké kultury na Filo-
sofi cké fakultě UJEP v Brně, dr. Josef Češka a doc. R. Hošek. 

23 Účast dr. Ladislava Vidmana toliko jako pozorovatele na konferenci CIL III byla zdůvodňo-
vána tím, že „ Československo se pro nedostatek epigrafi ckého materiálu nalezeného v ČSR 
in situ přímo vydavatelské práce neúčastní“. Viz Zpráva o stycích se zahraničím v 1. polovině 
roku 1959 z 16. června 1959; Zhodnocení zahraničních styků v roce 1959 z 6. ledna 1960. 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 1. Je ale také možné, že poněkud opa-
trný přístup k jeho osobě byl zapříčiněn Vidmanovým nepříliš kladným vztahem k stávající-
mu společenskému zřízení. To bylo mj. i příčinou toho, že v roce 1964 nenastoupil namísto 
prof. K. Schubringa do čela celého projektu.

24 Vidman, Ladislav (ed.): CIL VI. Pars VI, fasc. II. Index cognominum. Berlin 1980.
25 V roce 1967 Vidman poskytl prof. Jerymu seznam cognomin počínajících písmenem B, aby se 

ověřilo, nakolik se strojové zpracování vyrovná tomu tradičnímu ručnímu. Bylo konstatováno: 
„Pokud jde o cognomina, není stroj s to zachytit všechny potřebné ukazatele, a bude třeba 
k strojovému indexu přidat alespoň heslový index cognomin.“ Vyplynul z toho požadavek, 
aby L. Vidman i nadále zpracovával index tradičním způsobem, tj. ručně, a po dodání celého 
indexu z  Austrálie aby jej prohlédl a  posoudil jeho použitelnost. Viz Zpráva o  spolupráci 
s DAW na DCA A9/62 za  léta 1966–1968. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, 
kart. 10, neusp. Dále viz Mouchová, Bohumila: Středisko pro statistický rozbor antických 
jazyků v Lutychu. LF, 90, 1967, s. 67–70; Vidman, Ladislav: Mezinárodní sdružení pro studium 
antických jazyků pomocí děrnoštítkových strojů. LF, 90, 1967, s. 70.
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pracovníci tohoto úkolu.“26 Spolupráce s německou Akademií věd na tomto 
poli výzkumu byla, na základě smluv mezi ČSAV a Deutsche Akademie der 
Wissenschaft en,27 charakterizována jako dlouhodobá, mj. i pro četnost nápi-
sů, které bylo třeba zpracovat (kolem 40 000). 

Dalším úkolem, na  němž pracovníci Kabinetu participovali, byla účast 
při vydávání Bibliotheca classica orientalis,28 mezinárodní ročenky vycháze-
jící v NDR, která pravidelně přinášela bibliografi cké záznamy a autoreferá-
ty odborné literatury, které k dějinám starověku vycházely v SSSR a  lidově 
demokratických státech. Pověřený pracovník Kabinetu29 opatřoval a zasílal 
autoreferáty z  Československa, prováděl jejich korektury, zprostředkovával 
korespondenci s československými autory, a to od roku 1956, kdy vyšel její 
první ročník.30 Spoluúčast československých badatelů na  tomto úkolu byla 
ohrožena v roce 1961, kdy delegace akademií ČSSR a NDR měly podepsat 
novou smlouvu o spolupráci, která měla některé dosavadní aktivity, alespoň 
ofi ciálně, omezit, k čemuž však nakonec u této bibliografi e nedošlo.31

26 Hodnocení zahraničních styků za  rok 1962 z  12. prosince 1962, podepsané vedoucím 
KŘŘL doc. L. Varclem. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2. Obdobný tón 
zaznívá i v plánu zahraničních styků za rok 1964 z 30. června 1963, kde se píše: „Úkoly mají 
význam politický v podpoře NDR, která nemá pro plnění těchto úkolů dostatek pracovníků.“ 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 1. 

27 Smlouva o  spolupráci na  rok 1962 a  1963, schválená XXI. zasedáním presidia ČSAV dne 
20. prosince 1961, byla prodloužena i  na  následující léta. Viz Zpráva o  spolupráci s  DAW 
na DCA A9/62 za  léta 1966–1968. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 4. 
Ujednání zahrnovalo zejména kooperaci na CIL (L. Vidman a R. Hošek z brněnské univerzity), 
PIR (J. Burian), při vydávání časopisu Klio (P.  Oliva aj.). Další smlouva o  spolupráci byla 
podepsána na léta 1969–1970 s tím, že pak může být každoročně prodlužována. Text Pracovní 
smlouvy z  Deutsche Akademie der Wissenschaft en zu Berlin – Institut für griechisch-
römische Altertumskunde, došel do  Kabinetu dne 12. července 1968, Masarykův ústav 
a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 12, neusp.

28 V  podtitulu byla Bibliotheca charakterizována jako Dokumentation der altertums wissen-
schaft lichen Literatur der Sowjetunion und der Länder der Volksdemokratie.

29 Spoluprací za českou stranu (úkol DCA 10/62) byla pověřena Stanislava Vidmanová, která 
„rozesílá žádosti o autoreferáty československých autorů, obstarává rozesílání a revizi korek-
tur a separátů těchto autoreferátů. Upozorňuje německou redakci na československé práce, 
o nichž by mělo být referováno“. Viz odpověď L. Varcla zahraničnímu oddělení ČSAV ze dne 
9. února 1962 ve věci rozpisu témat vědecké spolupráce s NDR na rok 1962, Masarykův ústav 
a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 4.

30 Plán styků se zahraničím na rok 1959 z 14. května 1958 – příloha: Námět na spolupráci se 
SSSR. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 1.

31 Nelibost, s níž se podobné pokusy setkávaly, i snahu jim zamezit, vyjadřují dopisy, které si 
vyměnili prof.  J. Irmscher za  německou a  doc.  L. Varcl za  českou stranu na  podzim roku 
1961 (dopisy ze dne 18. a 23. října 1961): „Ich bin vollkommen Ihrer Auff assung, daß wir für 
Details unserer Zusammenarbeit eines speziellen Segens der Obrigkeit nicht bedürfen, da die 
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V  šedesátých letech se také úspěšně rozvíjela oboustranná spolupráce 
na  Prosopographia imperii Romani (Lexikon der römischen Reichsbeamten 
der ersten drei Jahrhunderte), kdy cílem projektu bylo abecední zpracování 
a publikování článků z prosopografi e římského císařství v prvních stoletích 
jeho existence. Tento projekt nebyl novinkou, byl německou Akademií věd 
v Berlíně pečlivě zpracováván již v době před druhou světovou válkou i bě-
hem ní, kdy se na něm podílel i řádný profesor římské archeologie a epigra-
fi e Artur Stein z fi losofi cké fakulty Německé univerzity v Praze.32 Za českou 
stranu byl odpovědným pracovníkem doc. Jan Burian z Katedry věd o antic-
kém starověku Filosofi cké fakulty Univerzity Karlovy,33 za německou stranu 
dr. Leiva Peterson. Úkolem badatelů bylo analyzovat materiál shromážděný 
pro jednotlivé osoby v  berlínském institutu a  blíže je představit v  latinsky 
psaných článcích (doc. Burian se zabýval písmenem L). Když se tento v listo-
padu 1964 stal vědeckým pracovníkem Historického ústavu ČSAV, vedlo to 
k úvaze, že „bude nutno, aby gestorem úkolu se stal Historický ústav ČSAV 
místo Kabinetu“.34

Intenzivnější bilaterální spolupráce s  akademickými institucemi jiných 
států východního bloku (např. se SSSR,35 Maďarskem nebo Polskem) byla 
zaměřena spíše na oblast medievistiky, především na vyhledávání latinských 
bohemikálních rukopisů v knihovnách a archivech a věnovali se jí pracovníci 
Kabinetu, kteří se soustředili zejména na přípravu a vydávání Slovníku stře-
dověké latiny a Rukověti humanistického básnictví v Čechách a na Moravě 
(mj. J. Hejnic, J. Martínek, D. Martínková, P. Spunar aj.).

Voraussetzungen für solche Kooperation bereits gelegt wird, halte es aber gleich Ihnen für 
untunlich, wenn man eine einzelne Unternehmung, die bisher in dem Abkommen genannt 
war, plötzlich ohne Grund herausläßt. Ich hoff e auf das Verhandlungsgeschick unserer Kolle-
gen, die Fehlenentscheidungen gewiß zu verhindern wissen worden.“ Dopis prof. Irmschera 
docentu Varclovi ze dne 23. října 1961. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 1.

32 Profesoru Steinovi práce na této edici zachránila život, když právě na zásah berlínské Akade-
mie věd byl jako žid osvobozen od transportu do některého z vyhlazovacích táborů a mohl 
vědecky pracovat v Terezíně v tzv. Prominentenabteilung.

33 Pracovníkem katedry byl v letech 1953–1964, v období 1964–1970 byl členem Historického 
ústavu, v letech 1970–1990 vedoucím vědeckým pracovníkem KŘŘL.

34 Tematická spolupráce s  vědeckými organizacemi socialistických zemí za  léta 1966–1967 
(ČSSR – NDR). Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2.

35 Je zajímavé, že Kabinet nebyl jmenovitě uveden v  seznamu úkolů zařazených v  protokolu 
o spolupráci mezi AN SSSR a ČSAV. Ze strany Kabinetu byl vůči sovětské straně projeven 
zájem zejména o rozšíření spolupráce na průzkumu středověkých rukopisných fondů, hlavně 
latinských, resp. i řeckých, „vzhledem k tomu, že v našich knihovnách nejsou podmínky pro 
získání praxe v práci s řeckými rukopisy“. Spolupráce se SSSR – zpráva pro vědecké kolegium 
historie ČSAV ze dne 21. října 1966. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 10, 
neusp.
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Výměna odborných zkušeností a poznatků s dalšími zeměmi východního 
bloku se v druhé polovině 50. let soustředila posléze v komitétu Eirene (viz 
níže),36 jehož pravidelné schůzky, pracovní konference i publikační činnost 
v rámci sborníku Eirene – Studia Graeca et Latina umožňovaly koordinovat 
tematické zaměření badatelských plánů jednotlivých vědeckých institucí i je-
jich pracovníků, výměnu nabytých zkušeností i studijní pobyty jednotlivých 
odborných vědeckých sil.

Určitou „třešničkou na dortu“ byly styky s albánskými vědci, jejichž země 
byla v  rámci hodnocení zahraničních cest Kabinetu řazena mezi státy vý-
chodního bloku. Kontakty byly realizovány zejména formou badatelských 
cest, které ve  druhé polovině padesátých a  první polovině šedesátých let 
podnikl dr. Ladislav Vidman, jejichž cílem bylo zmapování římských nápisů 
tamní provenience, přičemž „pozornost věnoval zejména nápisům publiko-
vaným nebo chybně interpretovaným“.37 Pozdější snaha o spolupráci s albán-
skou Akademií věd v Tiraně v rámci Mezinárodního výboru antických věd 
– Eirene se víceméně setkala s neúspěchem (viz pozn. 73).

Zatímco spolupráce badatelů ze střední a  východní Evropy se úspěšně 
rozvíjela ve  vícero oblastech, vzájemné styky se zeměmi kapitalistického 
Západu byly zpočátku jen velmi opatrně „testovány“. Svědčí o  tom např. 
návrh akademika Salače na navázání kontaktů s Rakouskem, resp. s Öster-
reichisches Archäologisches Institut ve Vídni, jehož aktivity zahrnovaly nejen 
výzkum archeologických lokalit v  samotném Rakousku, ale i  v  Malé Asii. 
Z české strany byl zájem zejména o výměnu literatury, konkrétně o Jahres-
heft e des Österreichischen archäologischen Instituts, které tehdy nešly získat 
ani přes mezinárodní výpůjční službu, i o výměnu zkušeností s pracovníky 
papyrologického oddělení vídeňské univerzitní knihovny.38 Tyto předběž-
né plány však byly akademikem Salačem formulovány velmi diplomaticky: 
„Soudil bych ovšem, že při takové závazné spolupráci by měly mít přednost 
specializované úmluvy s odborníky z LDS a SSSR. Je možné, že při společ-
ném zpracovávání určitých themat s rakouskými odborníky by mohlo dojít 
36 Ofi ciální název výboru byl Mezinárodní výbor pro antická studia – Eirene.
37 Zhodnocení zahraničních styků v roce 1959 ze dne 6. ledna 1960. Masarykův ústav a Archiv 

AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2.
38 Ve fondech Univerzitní knihovny v Praze se totiž nacházela rozsáhlá sbírka egyptských papyrů, 

jejímž původním majitelem byl rakouský klasický archeolog Carl Wessely, jež se za  první 
republiky dostala zásluhou klasického fi lologa Th eodora Hopfnera, profesora Německé 
univerzity, do Prahy. V šedesátých letech se myšlenkou třídění, katalogizace a editace těchto 
papyrů začal zabývat doc. Ladislav Varcl, později dr. Jan Janda. Mezinárodní spolupráce v této 
oblasti byla završena až vydáním publikace kolektivu autorů – viz Dostálová, Růžena –
Vidman, Ladislav – Pintaudi, Rosario (eds.): Papyri Graecae Wessely Pragenses I. Firenze 
1995.
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k neshodě při uplatňování metod historického materialismu při řešení da-
ných problémů.“39

Poněkud jednoznačněji se vyvíjely kontakty s Řeckem, usnadněné změ-
nami v  mezinárodních vztazích,40 které měly být založeny na  opatřování 
zejména novořecké literatury, i beletristické, přičemž bylo pragmaticky kon-
statováno, „že o tu českou z řecké strany nejspíš zájem nebude“. Osobní kon-
takty s řeckými vědci měly být navázány s pomocí doc. dr. Dimitrije Papase,41 
který jako exulant našel své odborné uplatnění na Katedře věd o antickém 
starověku na Filosofi cké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a  s Kabinetem 
úzce spolupracoval. Ministerstvem zahraničí byl jako vhodná osoba z řecké 
strany doporučen profesor univerzity v Soluni Linos Politis.42

Návštěvy badatelů ze západní Evropy v Československu měly povětšinou 
charakter krátkodobých jedno- či dvoudenních pobytů, v jejichž rámci měli 
možnost seznámit se s  prací Kabinetu, organizací ČSAV, případně zavítat 
na jiná pracoviště věd o starověku (např. na brněnskou katedru). Je zajíma-
vé, že kromě profesora George Th omsona, který byl víceméně pravidelným 
hostem v Praze i v Brně, byly osobní kontakty navázány i s předními vědci 
Západu, mj. s prof. I. A. Richmondem, J. M. Frazerem, J. Boardmanem.43 Me-
zinárodní konference o antice Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra 
(Antika a dnešek) v dubnu roku 1966 v Brně se účastnili mj. i rozluštitel line-
árního písma B John Chadwick, I. M. Finley (oba z Cambridge), R. Bianchi-
-Bandinelli (z Florencie), J. Vernant (z Paříže) a další.44

39 Vědecké styky s Rakouskem – dopis pro VIII. sekci ČSAV ze dne 22. dubna 1958. Masarykův 
ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 10, neusp.

40 Dopis A. Salače sekretariátu VIII. sekce ČSAV ze dne 28. listopadu 1957 o vědeckých stycích 
s Řeckem. Konstatuje v něm také, že „je třeba, aby ministerstvo zahraničních věcí oznámilo 
ČSAV, že se poměry změnily a lze kontakty s vyslanectvím řeckého království v Praze navá-
zat“. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 10, neusp. 

41 Dr. Dimitrij Papas, od roku 1951 docent novořeckého jazyka a literatury na Karlově univer-
zitě, pracoval na vydání Novořecko-českého slovníku, Novořecké cvičebnice, Chrestomatie 
novořecké literatury. 

42 Zpráva o řeckých a zahraničních vědeckých ústavech z ministerstva zahraničí ze dne 14. úno-
ra 1958, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 10, neusp. První osobní návštěva 
profesora Politise v Praze se konala v březnu 1959, v jejím rámci navštívil i katedry na univer-
zitách v Praze, Brně a Bratislavě a pronesl přednášku o novořecké literatuře.

43 Styky se zahraničím v prvním pololetí roku 1959 ze dne 16. června 1959. Masarykův ústav 
a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2.

44 Viz podrobný seznam účastníků konference z ciziny i československých vysokých škol a aka-
demických pracovišť. List účastníků konference v Brně. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 
fond KŘŘL, kart. 20, neusp.
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Zahraniční cesty pracovníků Kabinetu byly realizovány buď v rámci re-
cipročních smluv mezi příslušnými akademiemi, přičemž se jednalo v pře-
vážné míře o cesty do zemí východního bloku, nebo navazovaly na důležité 
úkoly pracoviště45 či na účast na významných mezinárodních konferencích, 
na nichž pracovníci i přednesli své referáty.46 Mnohdy si však náklady na cestu 
do „bratrské“ ciziny hradili z vlastních prostředků (zvláště tehdy, jestliže byl 
překročen počet pracovníků, kterým byl pobyt na dané konferenci hrazen, 
často pořadatelem akce).47 V některých případech jejich odborná prezentace 
a přítomnost na vědeckých konferencích našla i své politické zdůvodnění, jak 
dokládá poznámka k plánu na vyslání jednoho pracovníka Kabinetu na epi-
grafi cký kongres do  rakouského Carnunta, kdy bylo poznamenáno toto: 
„Účast na  tomto kongresu je významná i  z hlediska politického, poněvadž 
zástupci západních organisací usilují o ustavení nového epigrafi ckého centra 
v Paříži, které by mohlo tříštit práci centra berlínského.“48

Pracovní pobyty, které byly v Německu i dalších bratrských státech pra-
covníky Kabinetu zpočátku realizovány, trvaly poměrně krátkou dobu – tři 
až pět dní, kteréžto časové pensum mohlo snad stačit k písemně předjedna-
ným konzultacím, zdaleka však neumožňovalo časově náročnější studium 
pramenů a odborné literatury v knihovnách či archivech. I z tohoto důvodu 
byl na počátku šedesátých let prof. dr. Ladislavem Varclem, novým vedoucím 
45 Mj. na průzkum latinských bohemik v knihovnách a archivech v SSSR, NDR, Polsku a dalších 

lidově demokratických státech s cílem jejich publikování v soupisech vydávaných Kabinetem 
k dějinám českého písemnictví, získané materiály měly být využity též pro připravovaný Slov-
ník středověké latiny. 

46 Viz např. hodnocení zahraničních styků v roce 1965 z 29. listopadu téhož roku, které bylo 
odesláno na vědecké kolegium historie a uvádí za  tento rok dvanáct zahraničních výjezdů 
(z toho šest na vlastní náklad). Těchto dvanáct cest mělo za cíl instituce v lidově demokratic-
kých státech, jedna cesta byla realizována na Západ – do Anglie. Cílem pěti cest byly meziná-
rodní konference, čtyři se týkaly dvoustranných smluv s německou a polskou Akademií věd. 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2.

47 Obdobným způsobem však postupovala i ČSAV při hrazení pobytu zahraničních účastníků 
na v Československu pořádaných konferencích. Byl vždy přesně stanoven počet pozvaných 
hostů z  ciziny, přičemž se ještě přísně rozlišovalo mezi vědci ze spřátelených států a vědci 
kapitalistického Západu, i striktně omezen počet těch, které na své náklady pozvala akade-
mie (viz níže, debaty kolem počtu zahraničních účastníků na konferenci v Liblicích v dubnu 
1957).

48 Plán zahraničních styků na rok 1964 z 30. června 1963, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 
fond KŘŘL, kart. 2. Setkání v Carnuntu se nakonec nekonalo, na ustavující kongres Associa-
tion Internationale d´Epigraphie latine byl jako jediný zástupce Československa vyslán L. Vi-
dman „i proto, že není vyjasněn vztah nově navrhované organisace k dosavadnímu centru 
latinské epigrafi e, kterým je CIL NAV v Berlíně“. Žádost o povolení cesty L. Vidmana do NDR 
a Francie ze dne 11. dubna 1963. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 9, ne-
usp. 
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KŘŘL, vznesen na zahraniční oddělení ČSAV písemný požadavek na pro-
dloužení studijních pobytů aspoň na tři týdny.49

Počet pracovníků, délka jejich pobytu v zahraničí i jednotlivé osoby, kte-
rým souhlas s odjezdem do ciziny byl udělen, byly také v časovém předstihu 
jednoho roku plánovány, následně schvalovány a  kontrolovány (viz výhle-
dové plány, plány práce na jednotlivá léta, hodnocení styků s cizinou za jed-
notlivé roky, případně i  jejich části), většinou i redukovány vyššími orgány 
ČSAV, na něž se vedoucí Kabinetu obracel. Jejich přesný přehled lze vytvořit 
jen obtížně s ohledem na to, že dokumenty Kabinetu o zahraničních cestách 
jsou dochovány mezerovitě. 

Studijní pobyty v  kapitalistické cizině se počínají sporadicky objevovat 
až v šedesátých letech, kdy např. grécistka Růžena Dostálová získala v rámci 
zvláštní kvóty vědeckého kolegia pro rozvoj antických studií souhlas k ně-
kolikatýdennímu pobytu v Řecku, který byl odůvodněn slovy, jež se v po-
dobném duchu opakují v  obdobných případech i  u  zpráv z  cest dalších 
pracovníků: „Cílem cesty bylo systematické poznání nejvýznamnějších antic-
kých a byzantských památek z vlastního názoru, studium odborné literatury 
v athénské Národní knihovně a navázání osobních styků s řeckými odborní-
ky a literárními pracovníky.“50 

Styky s kapitalistickými zeměmi byly realizovány pouze na pozvání a ná-
klady zvoucí země. Četnost těchto styků narůstala v souvislosti s postupně se 
uvolňujícím politickým ovzduším v Československu a pomyslného vrcholu 
uvolnění dosáhla v roce 1969, kdy doba, kterou třináct pracovníků Kabinetu 
strávilo v cizině, byla 35 týdnů. Z toho šest týdnů zahrnovalo pobyty reci-
proční, 15 z nich bylo realizováno na náklady ČSAV, šest na náklady zvoucí 
strany, osm na vlastní náklad. Obrat zaznamenal i poměr cest orientovaných 
na východ či západ Evropy (v lidově demokratických státech bylo pět pracov-
níků po celkovou dobu 13 týdnů, do kapitalistické ciziny se vypravilo osm 
pracovníků na celkem 22 týdnů).51

49 „Během šesti dnů nelze proniknout do problematiky v plné hloubce a mnoho věcí nutno často 
po návratu dodatečně a s obtížemi zajišťovat písemně.“ Zpráva o průběhu a výsledcích vědec-
kých styků se zahraničím v roce 1961 ze 17. ledna 1962. Masarykův ústav a Archiv Akademie 
věd České republiky (dále Archiv AV ČR), fond KŘŘL, kart. 1.

50 Hodnocení zahraničních styků v roce 1966 – Příloha: Souhrnný přehled uskutečněných akcí 
podle oblastí. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2. Obdobnou cestu ab-
solvoval akademik A. Salač v roce 1957 do Bulharska, jako příklad lze zmínit i studijní cestu 
dr. Vidmana na podzim 1959 do Albánie, kde studoval římské nápisy a pokoušel se navázat 
spolupráci, včetně výměny literatury a výměny vědeckých informací.

51 Hodnocení zahraničních styků za rok 1968 z 6. ledna 1969. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 
fond KŘŘL, kart. 2.
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Výraznou osobností, participující po celá padesátá a šedesátá léta minulé-
ho století na častých kontaktech s československými badateli v oblasti studia 
antiky, byl výrazně marxisticky orientovaný klasický fi lolog, profesor univer-
zity v Birminghamu George Th omson,52 jehož díla zabývající se z marxistic-
kého pohledu řeckým divadlem a antickou fi losofi í byla v těchto desetiletích 
přeložena do češtiny a u nás vydána.53 Při jeho návštěvě v Praze v roce 1954 
se zrodila i myšlenka na širší mezinárodní spolupráci v oblasti antických věd, 
do níž – na základě podobného světového názoru – měli být zapojeni nejen 
badatelé věd o  starověku ze zemí východní a  střední Evropy, ale i  ti, kteří 
odborně působili před železnou oponou, tj. na Západě. 

Tato idea doznala svého naplnění na  konferenci pořádané KŘŘL v  Li-
blicích v dubnu 1957, poprvé se však o ní ofi ciálně jednalo již na pracovní 
poradě Kabinetu, která se konala tamtéž ve dnech 14.–15. října 1955 v Domě 
vědeckých pracovníků J. E. Purkyně.

Porada, jež v  jednotlivých bodech jednání navazovala na  předcházející 
pracovní setkání z června 1953,54 poprvé soustředila u jednoho stolu nejen 
52 George Derwent Th omson (1903–1987), klasický fi lolog, marxistický historik dějin starověku, 

profesor řeckých dějin na univerzitě v Birminghamu. Jeho četné návštěvy směřovaly nejen 
do Kabinetu, ale i na katedry dějin starověku v Praze, Brně a Bratislavě. K tomu viz mj. Zpráva 
o činnosti VIII. katedry (srovnávacího jazykozpytu, fonetiky a klasické fi lologie na FF MU) 
ze dne 9. 4. 1951 a další. Archiv Masarykovy univerzity Brno, fond FF, A2, kart. 2, složka 
Zprávy ze schůzí katedry, plány práce, zprávy o činnosti 1951–1952. K jeho 60. narozeninám 
byl v Praze na znamení uznání jeho zásluh vydán i sborník prací českých kolegů – Varcl, 
Ladislav – Willets, R. F. (eds.): ΓΕΡΑΣ. Studies presented to George Th omson on the occassion 
of his 60th birthday. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1, Graecolatina 
Pragensia II. Praha 1963. K Th omsonovi viz Oliva, Pavel: Za Georgem Th omsonem. LF, 111, 
1988, č. 1, s. 30–31; Whittle, E. W.: Observations on Professor Th omson’s new Edition of the 
Oresteia of Aeschylos. Eirene, IX, 1971, s. 109–116.

53 Thomson, Georg: Aischylos a Athény. O původu umění ve starověkém Řecku. Praha 1952; Týž: 
O staré řecké společnosti. Egejská oblast v pravěku. Praha 1952; Týž: První fi losofové. O staré 
řecké společnosti II. Praha 1958.

54 Pracovní setkání zorganizované Kabinetem v  Liblicích ve  dnech 1.–2. června 1953 mělo 
víceméně komorní charakter – účastnili se ho jen odborní zaměstnanci KŘŘL a Kabinetu 
pro fi lologickou dokumentaci. Šlo o společné zasedání, jehož hlavním úkolem bylo „zjistit 
klady a  nedostatky dosavadní práce, stanovit plán vědecké práce pro následujících pět let 
a  koordinovat práci na  akademických pracovištích a  univerzitních katedrách“. Organizace 
a kontrola úkolů, které zde byly vytyčeny, byly dány na starost jednotlivým komisím, které 
se za  jejich zdárný průběh měly odpovídat. Komise pro přípravu chrestomatie z  řeckých 
a římských dějin (Julie Nováková, Ladislav Varcl, Pavel Oliva, Jan Pečírka, Zdeněk Zlatuška) 
měla pořídit výběr vhodných textů, které by sloužily k prohloubení znalostí starověkých dějin 
na školách i mezi veřejností, a předložit jej ke schválení vědecké radě Kabinetu. Komise pro 
překládání ze sovětské odborné literatury (Radislav Hošek, Jan Pečírka, Edita Svobodová) 
měla ve spolupráci s KŘŘL doporučovat nakladatelstvím knihy vhodné pro překlad i dbát 
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vědecké pracovníky Kabinetu, ale i zástupce kateder dějin starověku univer-
zit z Prahy, Brna, Olomouce a Bratislavy, dále zástupce Katedry dějin fi losofi e 
na Univerzitě Karlově v Praze, pracovníky Archeologického ústavu, Kabinetu 
dějin státu a práva a Historického ústavu ČSAV. Téma porady „O historickém 
materialismu v studiu věd o antickém starověku i věd příbuzných“ naznačo-
valo cíl, k němuž referáty jednotlivých účastníků porady směřovaly, tj. „že 
v  celém rozsahu našich studií je užití methody historického materialismu 
nezbytné a že umožňuje dosažení dobrých výsledků i tam, kde zkoumání je 
zaměřeno především heuristicky. Je ovšem žádoucí, aby zejména v oborech 
klasických studií byla zpracovávána themata, která podávají synthetický po-
hled.“55 V rámci posledního dne porady byli všichni zúčastnění informováni 
o tom, že v roce 1957 by v Praze měla proběhnout konference evropských 
badatelů, jejíž příprava a organizace by měly být záležitostí dvoudenního se-
tkání dvaceti předních československých vědců v roce 1956.56

Dvoudenní přípravná pracovní porada dvaceti zástupců pracovišť věd 
o starověku v Československu byla svolána na 24. a 25. května 1956. Organi-
zační zajištění a příprava konference v roce 1957 po stránce obsahové nebyly 
jediným,57 nicméně velmi podstatným bodem jednání. Akademik Antonín 

na  jejich kvalitní překlad. Na kvalitu překladů ze starých jazyků i  jejich přípravu k vydání 
měla dohlížet Komise pro překlady ze starých jazyků (Karel Svoboda, Ferdinand Stiebitz, 
Julie Nováková, Miroslav Okál), jež o  spisech předkládaných k  tisku měla vést evidenci 
a měla též vypracovat program pro další překladatelskou práci. „Úlitbou“ poměrům pak byla 
Komise pro zlepšení ideologické práce z oboru dějin antické literatury a starověkého umění. 
Viz Zápis z konference konané ve dnech 1.–2. června 1953 v Liblicích, Rezoluce účastníků 
konference 1.–2. 6. 1953, Zpráva o  liblické konferenci pro Věstník ČSAV ze dne 17. červ-
na 1953, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2.

55 Zhodnocení konference KŘŘL v Liblicích 14.–15. 10. 1955. Masarykův ústav a Archiv AV 
ČR, fond KŘŘL, kart. 2. Přestože příspěvky referentů byly jednoznačně pojaty v duchu kri-
tiky dosavadního buržoazního pojetí některých aspektů vývoje společnosti v  antice (např. 
ekonomiky a ideologie antické polis), našli se i tací, kteří upřímně přiznali svůj neúspěch při 
aplikaci metod historického materialismu na zkoumaný problém – viz příspěvek prof. Ferdi-
nanda Stiebitze „Řecká lyrika v pojetí historického materialismu“, který v jeho nepřítomnosti 
přečetl prof.  Jaroslav Ludvíkovský, v němž konstatuje, že „ačkoli měl v úmyslu vypracovat 
přihlášený referát tak, aby byl vhodný pro pracovní ráz porady, nenašel dost materiálu, podle 
něhož by zpracoval pohled na řeckou lyrickou tvorbu z marxistického hlediska. Marxistická 
estetická díla někdy nepřinášejí nic nového a nesahají příliš daleko za novověk (Marx, Lenin, 
Blagoj, Lukáče), takže k hodnocení děl z antické literatury nejsou dosud známa potřebná hle-
diska.“ Zápis z 2. pracovní porady KŘŘL v Domě vědeckých pracovníků v Liblicích ve dnech 
14. a 15. 10. 1955, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2.

56 Zápis z  2. pracovní porady KŘŘL v  Domě vědeckých pracovníků v  Liblicích ve  dnech 
14. a 15. 10. 1955. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2.

57 Zástupci jednotlivých kateder univerzit v Praze, Brně, Olomouci a Bratislavě referovali o sta-
vu bádání na svých pracovištích, na vědomí byla vzata zpráva prof. Karla Svobody o stavu 
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Salač jako předseda pracovní porady referoval o  tom, že plánovaná konfe-
rence by měla trvat tři dny a že o defi nitivní vypracování návrhů pozvání pro 
zahraniční zástupce, jejichž konečné číslo bylo sníženo z původních dvanácti 
na šest, se postará komise ve složení akademik A. Salač, doc. L. Varcl a dr. Jiří 
Frel.58 

Po  poradě s  profesorem Th omsonem byla stanovena také dvě hlavní 
témata konference, z nichž to první mělo obsáhnout problematiku antické 
polis, druhé se soustředilo na krizi římské společnosti v době císařské. Bylo 
konstatováno, že „cílem pražské katedry není vyřešení obou otázek ve dvou 
velkých studiích, ale monografi cké zpracování některých podstatných jevů 
a rysů této problematiky“. Diskuse na toto téma byla uzavřena konstatová-
ním, že „themata nutno pojímat v celé šíři a že od problému charakteru ideo-
logie antické polis nelze odtrhávat otázku jejího vzniku“.59 Pro vypracování 
plánu a pořízení přehledu spolupracovníků k určeným tématům pak byly ur-
čeny zodpovědné osoby – pro problematiku řecké polis byl dr. Jiřím Frelem 
navržen dr. Bořivoj Borecký,60 pro téma krize římského císařství byl jako za-
střešující osoba jmenován na návrh profesora Stiebitze61 doc. Ladislav Varcl. 
Každé z obou témat konference mělo být uvedeno obsáhlým referátem, který 
měl být účastníkům konference rozdán v předstihu, aby se měli možnost lépe 
připravit na diskusi. Přednesením hlavního referátu k prvnímu tématu byl 
pověřen prof. G. Th omson, druhé téma měla shrnout prof. E. M. Štajerma-
nová.62 Mezi účastníky porady převážil názor, že koreferentem k prvnímu, 
Th omsonovu příspěvku by měl být „někdo ze SSSR“, k  referátu prof.  Šta-
jermanové by se následně role koreferenta mohl ujmout někdo z lidově de-
mokratických států nebo ze Západu. Aby byla zajištěna dostatečná spádnost 

vydávání překladů děl antických autorů u pražských nakladatelství (Nakladatelství ČSAV, Na-
kladatelství krásné literatury, hudby a umění, Nakladatelství politické literatury), byla prodis-
kutována koordinace plánů vědecké práce na rok 1957 podle jednotlivých pracovišť. Zpráva 
o pracovní poradě Kabinetu ve dnech 24. a 25. 5. 1956 v Tupadlech, Masarykův ústav a Archiv 
AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2.

58 Bouzek, Jan: Profesor Jiří Frel sedmdesátiletý. LF, 116, 1993, č. 2, s. 169–170.
59 Zpráva o pracovní poradě Kabinetu ve dnech 24. a 25. 5. 1956 v Tupadlech, Masarykův ústav 

a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2.
60 Kuťáková, Eva – Pečírka, Jan: Bořivoj Borecký šedesátiletý. LF, 106, 1983, č. 2, s. 107–109; 

Oliva, Pavel: Bořivoj Borecký (1922–1995). LF, 119, 1996, č. 1–4, s. 221–223.
61 Ferdinand Stiebitz (1896–1961), klasický fi lolog a  překladatel, působil od  roku 1931 

na Masarykově univerzitě v Brně. Viz mj. Hošek, Radislav: Život a dílo Ferdinanda Stiebitze. 
LF, 118, 1995, s. 129–140.

62 Jelena Michajlovna Štajermanova se zabývala dějinami antiky, společenskými vztahy, k čemuž 
se vztahuje i její kniha Кризис pабовладельческого строя в западних провинциях Римской 
империи. Москва 1957.
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jednání, referáty, koreferáty i diskusní příspěvky měly být odevzdány garan-
tům jednotlivých témat v dostatečném časovém předstihu.63

Jednání mezi vedením Kabinetu a  prezidiem ČSAV ve  věci přípravy 
mezinárodní konference, která probíhala za  intenzivní podpory tehdejšího 
ministra kultury akademika Ladislava Štolla, byla zpočátku poměrně kom-
plikovaná, poněvadž vedení akademie mělo výhrady k plánovanému počtu 
účastníků z domova i ciziny, který se zdál být příliš vysoký. Nakonec na vě-
decké radě Kabinetu dne 29. února 1956 akademik Salač oznámil, že kvóta 
zahraničních účastníků, kteří by přijeli na  pozvání ČSAV a  kterým by byl 
jejich pobyt akademií hrazen, byla omezena počtem dvanácti osob, přičemž 
se počítalo především s hosty z lidově demokratických států. 

Lze konstatovat, že pracovní porada pořádaná Kabinetem pro studia 
řecká, římská a  latinská v  Liblicích ve  dnech 24.–26. dubna 195764 se sta-
la významným mezníkem v oblasti mezinárodní spolupráce na poli bádání 
věd o starověku.65 Byla to první mezinárodní konference, kterou se v pová-
lečném komunistickém Československu v rámci tohoto oboru podařilo zor-
ganizovat, a  to i  s  účastí vědců z  lidově demokratických a  kapitalistických 
zemí.66 Výsledkem jejího jednání bylo i  založení mezinárodního komitétu, 
63 Referáty a koreferáty měly být do Kabinetu zaslány do 30. listopadu 1956, diskusní příspěvky 

do 31. ledna 1957.
64 Hejnic, Josef: Pracovní porada se zahraniční účastí pořádaná Kabinetem pro studia řecká, 

římská a latinská 24.–26. dubna v Liblicích u Prahy (dále jen Pracovní porada se zahraniční 
účastí). LF, 80, 1957, s. 274–277; Dostálová, Růžena: Zpráva o pracovní poradě se zahraniční 
účastí pořádané Kabinetem pro studia řecká, římská a latinská 24.–26. 4. 1957. LF, 80, 1957, 
s. 113; Международная конференция античников в Либлице. Vestnik drevnej istorii, 22, 
1958, s. 230–244.

65  „Man darf die Konferenz von Liblice vor allem deshalb als epochenmachend bezeichnen, da 
sie die Voraussetzungen schuf für die neuen und festeren Grundlagen der Zusammenarbeit 
der Altertumswissenschaft ler aus den sozialistischen Staaten. Sie hat auch die Tradition 
gegründet, der zufolge sich alle späteren Eirene-Konferenzen nicht nur mit Fragen ihres 
Fachgebietes, sondern auch mit aktuellen Dingen der wechselseitigen Zusammenarbeit 
befaßten.“ Janda, Jan – Pečírka, Jan: Fünfundzwanzig Jahre des Eirene Komitee (dále jen 
Fünfundzwanzig Jahre). Eirene, XVIII, 1982, s. 99–105.

66 Ze Sovětského svazu přijela dvoučlenná delegace vedená členem-korespondentem Akademie 
nauk SSSR S. L. Utčenkem. Nejpočetněji byli zastoupeni Poláci, v čele jejich osmičlenné dele-
gace stál akademik F. K. Kumaniecki. Bulharsko vyslalo pět badatelů vedených akademikem 
Dimitrovem. Vědeckou obec z  NDR zastupovala čtyřčlenná delegace vedená akademikem 
W. Hartkem, rektorem berlínské univerzity. Maďarsko se spokojilo s dvoučlennou delegací, 
z Rumunska přijel profesor D. M. Pippidi z Bukurešti. Západní vědce reprezentovali hosté 
z  Velké Británie – profesor George Th omson a  docent R. F. Willetts, oba z  Birminghamu. 
Finanční náklady, jakožto hostům ČSAV, byly nakonec hrazeny toliko profesorům Utčenkovi, 
Kumanieckemu, Hartkemu, Pippidimu, Dimitrovovi a Th omsonovi. Ostatní do Českosloven-
ska přijeli buď na náklad vlastních vědeckých institucí, nebo si pobyt hradili ze soukromých 
prostředků. Nejpočetněji byla pochopitelně zastoupena domácí badatelská obec, jejíž šestatři-
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který o pár let později obdržel název Eirene a jenž v následných desetiletích 
organizoval a koordinoval vědecké úsilí badatelů socialistických států i byl 
editorem sborníku, v němž byly publikovány významnější odborné stati po-
jednávající o tématech týkajících se nejrozličnějších oblastí věd o starověku.

Hlavní referát k určenému pracovnímu tématu Vznik a charakteristické 
rysy řeckého městského státu (polis) přednesl prof. Th omson,67 i když ne v celé 
jeho šíři. Vzhledem k tomu, že obsah příspěvku byl účastníkům konferen-
ce k  dispozici již dříve, mohli hlavní referenti svá vystoupení omezit toli-
ko na shrnutí hlavních tezí a byl tak vytvořen prostor pro obsáhlejší diskuzi 
i prezentaci dalších, menších příspěvků k danému programu. Dle předpokla-
du koreferát k Th omsonovu vystoupení přednesl J. A. Lencman, a to Рабство 
в период возникновения полиса. Referát E. M. Štajermanové Кризис 
римской империи. Проблемы взаимоотношения форм собственности 
otevřel druhý tematický okruh nazvaný Krise římského státu a římské společ-
nosti v poslední době císařství, koreferát k němu přednesl Ladislav Varcl (Vý-
voj některých forem společenského vědomí v době císařské). Výsledky bohaté 
diskuze shrnuli na závěr třetího dne konference ve svých vystoupeních urče-
ných i širší veřejnosti hlavní referenti, prof. Th omson a prof. Štajermanová.

V  rámci jednání delegátů ze sedmi lidově demokratických států byli 
účastníci konference seznámeni i se stavem antických studií v jednotlivých 
státech, zejména s postavením latinského a řeckého jazyka na středních a vy-
sokých školách, a s personálním zajištěním věd o starověku na univerzitách 
a ve vědeckých ústavech.68 Bylo konstatováno, že ve všech lidově demokra-
tických státech vše směřuje k postupnému znovuzavedení latiny na vyšším 
stupni střední školy. Ze srovnání vyplynulo, že nejlepší stav ve výuce latiny 
a řečtiny na středních školách je v NDR, kde latina nebyla nikdy ze všech 
škol odstraněna. Obdobně kladně vyznělo i hodnocení odborného zázemí 

cetičlennou delegaci, vedenou akademikem A. Salačem, tvořili pracovníci KŘŘL, Historické-
ho a Archeologického ústavu ČSAV, zástupci československých vysokých škol, na nichž výuka 
klasických studií byla zastoupena. Na konferenci byl pozván také zástupce Jugoslávie, který 
ale nedorazil.

67 Ve  svém příspěvku nazvaném Th e rise of the polis George Th omson „zdůraznil specifi cké 
zvláštnosti řecké polis ve  srovnání s  nejstaršími městy, jež vznikla na  blízkém Východě, 
a  přešel pak k  periodisaci a  k  vylíčení hospodářského a  politického vývoje řecké polis 
do konce VI. stol. Uvedl, že se úmyslně nezmínil o lineárním písmu B, neboť podle posledních 
zkoumání je rozluštění stále ještě nejisté. Sotva lze zatím užít textů složených v tomto písmu 
k historickým závěrům.“ Hejnic, J.: Pracovní porada se zahraniční účastí, s. 274.

68 Příspěvky za jednotlivé státy předložili W. Dimitrov (Bulharsko), W. Hartke (NDR), F. K. Ku-
maniecki (Polsko), D. Pippidi (Rumunsko), A. Salač (Československo), S. L. Utčenko (SSSR) 
a J. Borzsák (Maďarsko). Jejich plné znění je zachováno ve fondu KŘŘL v Archivu AV ČR 
v Praze.
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věd o starověku, neboť berlínský Institut für griechisch-römische Altertums-
kunde zaměstnával celkem 43 vědeckých sil. Naopak zástupci některých zú-
častněných států konstatovali neobsazenost stolic starých dějin nebo klasické 
fi lologie na svých univerzitách (např. v Maďarsku) i absenci samostatného 
ústavu klasických studií (např. v SSSR, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku).69

Mluvčí jednotlivých států, jmenovaní zde v  poznámce č. 66, vystupo-
vali také jako zástupci svých zemí při debatách o možnostech mezinárodní 
spolupráce socialistických států na poli věd o starověku.70 Delegáti se shod-
li na  tom, že je nezbytné vytvořit stálý výbor na podporu antických studií 
v rámci zemí východního bloku, jehož úkolem by byla: 
1.  podpora rozvoje antických studií na středních i vysokých školách; 
2.  podpora vědeckých společností pro vědy o antickém starověku v zúčast-

něných zemích; 
3.  vzájemná výměna zkušeností, organizace výměny pracovníků i  jejich 

účast na  společných studijních cestách do zemí, kde se antická kultura 
vyvíjela; 

4.  výměna publikací; 
5.  vydávání mezinárodního časopisu, „který by zahrnoval nejen všechny 

obory antiky, ale i její ohlas v pozdějším vývoji“.71 
Nově vzniklý komitét měl být tvořen vědeckými pracovníky (jeden člen 

a jeden jeho zástupce) výše zmíněných sedmi lidově demokratických států, 
jejichž členství ve Výboru pro antická studia v lidově demokratických zemích 
předpokládalo schválení příslušnými akademickými institucemi.72 Předpo-

69 Zpráva o  přípravě konference o  antickém starověku v  Liblicích 24.–26. 4. 1957 ze dne 
26. března 1957, Zpráva o pracovní poradě se zahraniční účastí pořádané KŘŘL ve dnech 
24.–26. 4. 1957, Zpráva o stavu klasických studií v jednotlivých LDS a SSSR, Masarykův ústav 
a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2.

70 K výše jmenovaným je třeba ještě přiřadit prof. J. Irmschera z NDR, doc. L. Varcla z Českoslo-
venska a prof. G. Th omsona, který byl přizván jako host.

71 Dostálová, Růžena: Dohoda o otázkách spolupráce na poli antických studií uzavřená mezi 
zástupci vědeckých institucí socialistických zemí. LF, 80, 1957, s. 112–113.

72  Na  jednání v  Liblicích měli mandát svých akademií prof.  Utčenko a  Deratani ze SSSR, 
prof. Kumaniecki a prof. Biezuńska-Małowist z Polska, profesoři Hartke a Irmscher z NDR, 
profesoři Dimitrov a  Gerov z  Bulharska. (Na  prvním místě je vždy uvedeno jméno člena 
Výboru, na  místě druhém jméno jeho zástupce.) Ofi ciálně ještě nebyli schváleni zástupci 
Rumunska, Maďarska a Československa, ačkoliv za tyto státy se ve Výboru předběžně počítalo 
s prof. Borszákem z Maďarska, Pippidim z Rumunska, akademikem Salačem a doc. Varclem 
z Československa.
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kládalo se, že počet členů výboru bude v budoucnu ještě rozšířen o zástupce 
Jugoslávie a Albánie.73 

Předsedou výboru byl jednomyslně zvolen akademik Antonín Salač, kte-
rý tento post zastával až do své smrti v roce 1960. Tajemníkem výboru byl 
Ladislav Varcl,74 Praha jako sídlo Kabinetu se pak stala jakýmsi organizačním 
sídlem komitétu i sídlem redakce periodického sborníku Eirene (viz níže). 

K významné změně ve struktuře výboru došlo po smrti akademika Salače 
v roce 1960, kdy se uprázdnilo místo stálého předsedy výboru. Snaha vyře-
šit vzniklou situaci byla z české strany iniciována již na podzim téhož roku, 
kdy Ladislav Varcl jako tajemník komitétu dopisem informoval další členy 
výboru o své představě, jak stávající situaci řešit. Vzhledem k tomu, že v Pra-
ze bylo v předcházejících letech vytvořeno centrum, které administrativně 
zaštiťovalo sjednocování redakčních prací na  sborníku, neměla být přeru-
šena kontinuita jeho činnosti, a  i proto měl být sekretariát komitétu pone-
chán v Praze. Změny neměla doznat ani osoba generálního tajemníka, právě 
z důvodu zachování kontinuity činnosti Výboru i redakce sborníku, tj. osoba 
docenta Varcla.75 Funkce předsedy komitétu však již neměla být vázána tr-
vale na jednu osobu, nýbrž se jí měl ujmout vždy představitel té země, která 
by byla pověřena konáním příští konference, přičemž v následujícím období 
(po uspořádání dané konference) by tento předseda vystupoval jako místo-
předseda výboru.76 Návrh byl účastníky víceméně bez výhrad přijat, o čemž 
svědčí i odpověď profesora Irmschera docentu Varclovi: „Ein Vorteil dieser 
Regelung ist darin zu erblicken, daß die Konferenz des Komitees damit einen 
offi  ziellen Charakter erhalten, während in der Vergangenheit off enbar nicht 

73 Albánská Akademie věd v Tiraně byla oslovena dopisem akademika Salače ze dne 11. února 
1958, v němž byla o zřízení komitétu i o možnosti spoluúčasti v něm informována. V odpo-
vědi z 30. října 1958 byl sice vysloven souhlas se vstupem i  jmenován zástupce ve Výboru 
– prof. Selim Islami, který se účastnil i konference v prosinci 1958 v Erfurtu, ale následně 
byl kontakt s Albánií přerušen. Podobné pozvání k účasti ve Výboru bylo odesláno i na uni-
verzity v Jugoslávii (do Bělehradu, Záhřebu, Ljubjany a Sarajeva). Účast jugoslávských vědců 
na konferencích Eirene byla zpočátku neofi ciální (od 6. konference konané v roce 1962 v bul-
harském Plovdivu), k ofi ciálnímu vstupu došlo teprve na 10. konferenci Eirene ve Zhořelci 
(Görlitz) v NDR v roce 1967. Janda, J. – Pečírka, J.: Fünfundzwanzig Jahre, s. 102.

74 Jednání o  otázce spolupráce na  poli antických studií mezi vědeckými institucemi socia-
listických zemí ze dne 24. 4. 1957 v Liblicích, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, 
kart. 2.

75 Generálním tajemníkem Výboru byl Varcl do roku 1962, od téhož roku byl řádným členem 
Výboru. Viz Zpráva o činnosti externího vedoucího Kabinetu prof. Varcla v orgánech meziná-
rodních institucí, z roku 1962. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 15, neusp.

76  Dopis Ladislava Varcla ze dne 26. listopadu 1960, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond 
KŘŘL, kart. 15, neusp.
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immer klar war, welche der Veranstaltungen als Konferenzen des Komitees 
anzusehen gewesen sind (Budapest, Erfurt, Warschau).“77

Jedním z úkolů, které si nově ustanovovaný výbor hned na prvopočát-
ku stanovil, byl i vznik časopisu, který by pravidelně vydával příspěvky au-
torů z  lidově demokratických států zaměřené na studium věd o starověku, 
latinského a řeckého jazyka. K detailnějšímu rozpracování podoby časopisu 
i podmínek jeho vydávání byla svolána do Prahy schůzka zástupců zakláda-
jících zemí komitétu, a to na 4. prosinec 1957.78

Na poradě referoval akademik Salač o  tom, že bylo povoleno vydávání 
časopisu pro studia antického starověku, a to ve formě sborníku o jednom 
až dvou sešitech ročně.79 Jeho ofi ciální název zněl Eirene. Studia Graeca 
et Latina.80 Mezinárodní redakční rada sestávala z 16 členů výboru Eirene 
a z devítičlenného kolektivu pracovníků redakce v Praze, který měl na staros-
ti administrativní záležitosti. Otázky týkající se vlastního vydávání sborníku 
měly být vždy projednávány na  víceméně pravidelně svolávaných kongre-
sech. Akademik Salač byl, jakožto dosavadní předseda mezinárodního výbo-
ru, jednohlasně zvolen hlavním redaktorem sborníku.81 

77 Odpověď prof. Irmschera na dopis Lad. Varcla, Berlin 7. Dezember 1960. Masarykův ústav 
a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 15, neusp.

78  Za ČSR to byli A. Salač, L. Varcl; za NDR W. Hartke a J. Irmscher; za Polsko F. K. Kumaniecki 
a  I. Biezuńska-Małowist; za  SSSR S. L. Utčenko; za  Rumunsko Al. Graur a  D. M. Pippidi; 
za Maďarsko I. Trencsényi-Waldapfel jako předběžný zástupce; za Bulharsko profesoři Dimi-
trov a Gerov.

79 V ofi ciálním zdůvodnění žádosti o povolení vydávání mezinárodního časopisu pro klasická 
studia v socialistických zemích, které akademik Salač předložil prezidiu ČSAV dne 13. čer-
vence 1957, uvedl, že „in der neuen Zeitschrift  die Fachgelehrten der Volksdemokratien und 
der Sowjetunion ein gemeinsames wissenschaft liches Blatt haben werden, das die Arbeit auf 
dem Gebiet der Griechisch- Lateinstudien im weitesten Sinne des Wortes Fachwissenschaft ler 
im Westen zur Mitarbeit zu gewinnen kann.“ Janda, J. – Pečírka, J.: Fünfundzwanzig Jahre, 
s. 103.

80 Jako název sborníku bylo použito řecké slovo znamenající v překladu „mír“. V Zápise o jednání 
Výboru pro rozvíjení studií o antickém starověku v zemích lidové demokracie a SSSR ze dne 
4. prosince 1957 byl tento název do češtiny tlumočen ve smyslu „Obracíme se na všechny lidi 
dobré vůle“. Na konferenci v rumunské Eforii v září 1960 byl přednesen písemný návrh pro 
nemoc nepřítomného akademika A. Salače, že by se i Výbor měl symbolicky nazývat Komitét 
Eirene, což bylo jednomyslně ostatními delegáty přijato. Zápis o  schůzi komitétu Eirene 
na konferenci v Eforii (Rumunsko), Eforie dne 19. září 1960, Masarykův ústav a Archiv AV 
ČR, fond KŘŘL, kart. 15, neusp.

81 Jako hlavní redaktor prvního svazku, který vyšel v roce 1960, je označen ještě akademik Salač, 
v druhém svazku z roku 1964 je již jmenován jako hlavní redaktor Ladislav Varcl, který tuto 
funkci zastával až do své smrti v roce 1980 (Eirene, XVII, 1980), kdy se jeho nástupcem stal 
Jan Janda.
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Příspěvky, které měly být publikovány v periodickém sborníku, jak bylo 
o něco později nově vzniklé periodikum charakterizováno, měly být psány 
v jazycích, které by seznámení s nimi umožnily širší badatelské obci i z kapi-
talistických zemí, proto jako obcovací jazyk článků byla požadována latina, 
ruština, francouzština, němčina, angličtina, výjimečně italština.82 Hlavnímu 
redaktorovi pak bylo vyhrazeno právo, i přes doporučení členů redakce, pří-
spěvky v odůvodněných případech odmítnout.83

Vzrušená debata se mezi zúčastněnými rozvinula v otázce odborného ob-
sahu a věcného charakteru sborníku. Zatímco profesor Kumaniecki byl proti 
vydávání příspěvků medievalistických a z doby renesance a zdůrazňoval, že 
obsah sborníku je nutno plánovat, ba některá témata přímo zadávat ke zpra-
cování, „aby časopis nebyl jen snůškou náhodných příspěvků“, akademik 
Salač byl smířlivější, kdy dle něj „obsahem Eirene mají být klasická studia 
v nejširším smyslu spolu s pozdějším působením antiky“.84 Bylo dohodnuto, 
že budou otiskovány jen příspěvky zásadního vědeckého významu, které do-
posud nebyly nikde uveřejněny, a prostor měl být dán i „všem pokrokovým 
autorům pracujícím pro mír“.85 
82 Kvalitu příspěvků i jejich nesporný vědecký přínos měli na starosti členové redakční rady, jejíž 

složení se v zásadě shodovalo se složením členů Výboru, tzn. z každé členské země v redakci 
byli dva zástupci.

83 V druhém svazku Eirene z roku 1964 jsou jako členové redakční rady uvedeni I. Biezuńska-
-Małowist a  F. K. Kumaniecki (Polsko), Vl. Georgiev a  B. Gerov (Bulharsko), Al. Graur 
a M. D. Pippidi (Rumunsko), J. Harmatta a I. Trencsényi-Waldapfel (Maďarsko), W. Hartke 
a J. Irmscher (NDR), P. Oliva a L. Varcl (Praha), D. B. Šelov a S. L. Utčenko (SSSR). Zástupce 
Maďarska Imre Trencsényi-Waldapfel je naposledy jmenován v roce 1970 (Eirene, VIII), kdy 
umírá. V redakční radě je jako jeho nástupce uveden I. Borzsák, ale až ve svazku XI z roku 
1973. Počet členů redakce byl v  roce 1970 rozšířen o  zástupce Jugoslávie – V. Gortana ze 
Záhřebu a G. Ostrogorskeho z Bělehradu. Politické změny po srpnu 1968 v Československu 
se projevily i  v  obměně editorů sborníku (L. Varcl, B. Borecký, J. Frel, R. Hošek, P.  Oliva, 
J. Pečírka), kdy v roce 1971 (Eirene, IX) byl Jiří Frel nahrazen J. Bouzkem a kolektiv editorů 
rozšířil O. Pelikán. V roce 1976 umírá zástupce SSSR S. L. Utčenko, místo něj je delegována 
E. S. Golubcova, její jméno jako členky redakční rady se objevuje ale až ve sv. XVII (1980). Rok 
po prof. Utčenkovi, v roce 1977, se naposledy objevuje jméno F. K. Kumanieckeho z Polska, 
který byl v roce 1980 nahrazen J. Wikarjakem a tento následně roku 1987 J. Łanowskim. G. 
Ostrogorcki z Bělehradu umírá roku 1977, o rok později se na jeho místě objevuje M. D. Pe-
truševski.

84 Zápis o jednání Výboru pro rozvíjení studií o antickém starověku v zemích lidové demokracie 
a SSSR ze dne 4. prosince 1957, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 15, neusp.

85 Svůj postoj vyjádřil profesor Al. Graur z Rumunska těmito slovy: „Je třeba otisknout každý 
dobrý příspěvek. Základním hlediskem musí být, aby autor příspěvku nebyl nepřítelem so-
cialistického tábora (a ovšem aby příspěvek byl dostatečně kvalitní). Autor příspěvku aspoň 
nesmí odmítat historický materialismus, po případě musí jevit snahu v jeho duchu pracovat.“ 
Zápis o jednání Výboru pro rozvíjení studií o antickém starověku v zemích lidové demokracie 
a SSSR ze dne 4. prosince 1957, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 15, neusp.
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Současně bylo dohodnuto, že konference o dějinách starověku, které byly 
naplánovány již dříve, se mají od tohoto jednání konat „pod hlavičkou“ Vý-
boru pro rozvíjení studií o antickém starověku v zemích lidové demokracie 
a SSSR.86 Bylo stanoveno, že Výbor se bude scházet vždy při příležitosti ko-
nání těchto konferencí o starověku, v jejichž organizování se měly jednotlivé 
lidově demokratické státy střídat a jež se měly konat v časovém rozmezí je-
den a půl až dva roky. 

První příležitostí k společnému zasedání členů redakce a současně i členů 
Výboru byla konference o Ciceronovi, která se konala ve dnech 2.–5. pro-
since 1957 ve Varšavě. Setkání zástupců členských zemí, jež zde proběhlo, 
však bylo značně neformální, poněvadž se konalo v bytě prof. Kumaniecke-
ho. Hlavním bodem programu bylo projednání obsahu prvního čísla Eirene, 
jehož vydání bylo plánováno na rok 1958,87 které dle názoru zúčastněných 
mělo být zaměřeno na antická studia a pozdější působení antiky. 

O  rok později, v  prosinci 1958, na  konferenci v  Erfurtu již akademik 
A. Salač pro nemoc nebyl přítomen, pracovníky Kabinetu na ní zastupoval 
pouze dr. L. Vidman. Jednalo se o první konferenci svolanou z iniciativy me-
zinárodního komitétu (předcházející setkání badatelů byla naplánována již 
dříve, k jednání komitétu byla „pouze“ využita příležitost jejich konání, viz 
výše). V pořadí již čtvrtá porada výboru Eirene88 měla určitým způsobem 
zrekapitulovat dosavadní činnost, zaměřit se na řešení problémů. Účastníky 
setkání bylo mj. doporučeno, aby země, které mají hodně antických památek 
(zde byly míněny hl. SSSR, Rumunsko a Bulharsko), podnikaly archeologic-
ké výzkumy za aktivní spoluúčasti odborníků z těch zemí, které tuto mož-
nost nemají. Mimořádné jednání Výboru se konalo ještě 18. prosince téhož 
roku, kdy byl projednáván požadavek archeologů nejen na aktivní spoluúčast 

86 Jednalo se o konference v Budapešti v září 1958 a v Erfurtu v prosinci téhož roku.
87 Styky s cizinou, druhé pololetí 1957, ze dne 11. prosince 1957. Masarykův ústav a Archiv AV 

ČR, fond KŘŘL, kart. 15, neusp. První číslo Eirene vyšlo nakonec se zpožděním v roce 1960, 
na vině byly problémy s tiskárnou (nedostatek papíru).

88 Pořadí jednotlivých porad konaných od vzniku výboru Eirene do konce šedesátých let: 1. po-
rada – duben 1957, Liblice, 2. porada – prosinec 1957, Varšava, 3. porada – září 1958, Buda-
pešť; 4. porada – prosinec 1958, Erfurt; 5. porada – září/říjen 1959, Budapešť; 6. porada – září 
1960, Eforia; 7. porada – duben 1962, Plovdiv; 8. porada – duben 1964, Leningrad; 9. porada 
– listopad 1965, Budapešť; 10. porada – duben 1966, Brno; 11. porada – říjen 1967, Görlitz; 
12. porada – říjen 1968, Varšava. V Československu se pak konala ještě jedna porada Výboru, 
a  to 16. konference v roce 1982 v Praze. Chronologické řazení jednotlivých schůzí výboru 
Eirene v padesátých a šedesátých letech. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 
23, neusp. Janda, J. – Pečírka, J.: Fünfundzwanzig Jahre, s. 99–120. Zde také k jednotlivým 
konferencím podrobné odkazy na články o nich v československých i zahraničních odbor-
ných časopisech, případně na z konferencí vydané sborníky prací.
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všech na archeologických výzkumech v rámci socialistických zemí, ale i je-
jich požadavek na otevření jednání o převzetí starších nalezišť, či otevření 
nových v některé ze zemí Blízkého východu.89

Setkání v rumunské Eforii v roce 1960, o jejímž uspořádání bylo rozhod-
nuto již v Erfurtu v roce 1958, se zúčastnili nejen zástupci členských států 
komitétu, ale i zástupci Velké Británie (prof. R. Syme z Oxordu) a Francie 
(prof.  G. Daux, ředitel École Francaise v  Athénách). Program konference 
byl rozdělen do tří tematických okruhů, které se zabývaly vztahy původního 
obyvatelstva Podunají k Řekům a Římanům, ekonomickými a sociálními as-
pekty rozvoje římských provincií i řeckou a římskou literaturou doby císař-
ské. Jednomyslně byl přijat návrh akademika Salače, aby Mezinárodní výbor 
pro antická studia nesl stejný název, tj. Eirene (Mír), jako časopis, jehož první 
ročník vyšel téhož roku v nakladatelství ČSAV.90

V dubnu 1962 v bulharském Plovdivu91 bylo Československo zastupová-
no šestičlennou delegací, jejímiž členy byli pracovníci Kabinetu, Historické-
ho ústavu ČSAV a kateder věd o starověku z univerzit Čech a Moravy. I zde 
byla pozornost věnována zejména problematice spojené s místem konání, tj. 
vztahům národů Balkánského poloostrova k řeckému a římského světu, pro-
blémům etnogeneze těchto národů, otázkám vztahujícím se k otroctví a jeho 
úloze v antice atp., kdy příspěvky byly rozděleny do čtyř sekcí (historické, 
lingvistické, literárně-historické a archeologické). Z hlediska organizace sa-
motného výboru byly ofi ciálně přijaty nové zásady pro stanovení předsed-
nictví ve výboru, předsedou byl zvolen místopředseda bulharské Akademie 
věd, profesor Vladimir Georgiev.92 Formálně bylo také potvrzeno složení re-
dakční rady, umístění výkonné rady sborníku v Praze i potvrzena zodpověd-
nost jednotlivých redaktorů za úroveň článků zasílaných do sborníku z jimi 
zastupovaných zemí.

89 Komitee zur Förderung der klassischen Studien in den sozialistischen Staaten, nedatováno. 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 23, neusp.

90 Zápis o  schůzi komitétu Eirene na  konferenci v  Eforii (Rumunsko) ze dne 19. září 1960. 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2. Dále viz Oliva, Pavel: Mezinárodní 
konference věd o antickém starověku v Eforii. Zprávy České historické společnosti, 3, 1960, č. 
1–2, s. 200; Varcl, Ladislav: Konference o klasických studiích v socialistických zemích v Eforii 
(Rumunsko) v září 1960. LF, 84, 1961, s. 144–145.

91 Varcl, Ladislav: 6. internationale Konferenz klassischer Studien zu Plovdiv. Eirene, II, 1964, s. 
183–184.

92 Tamtéž, s. 18.
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Do Leningradu v dubnu 196493 byli na setkání, jež se zabývalo formami 
práce a  vykořisťováním v otrokářské společnosti, dále otázkou etnogeneze 
národů Černomoří i  ideologickým bojem v  antice, na  náklady AN SSSR 
za českou stranu vysláni tři zástupci. Zde současně zasedající komitét Eirene 
se zabýval otázkou propagace sborníku Eirene v členských státech i debatou 
o přeměně sborníku v periodikum. Účastníci konference byli pozváni na dal-
ší setkání, které bylo naplánováno na rok 1965 do Maďarska.

Budapešťského setkání94 v  listopadu 1965 se účastnilo na 150 badatelů, 
mj. i z Jugoslávie, Francie, Rakouska a Norska. Program byl rozčleněn do pěti 
sekcí, v nichž bylo mj. referováno o vývoji římských provincií, problémech 
římských dějin a kultury, o vývoji v archaickém a klasickém Řecku. Současně 
probíhající zasedání komitétu Eirene věnovalo pozornost přípravě konferen-
ce, která se měla konat v dubnu 1966 v Brně, bylo naplánováno i následné 
setkání badatelů ve vědách o starověku ve východoněmeckém Zhořelci (Gör-
litz) v roce 1967.

Vyvrcholením mezinárodních aktivit Kabinetu pro studia řecká, římská 
a latinská však bylo uspořádání mezinárodního symposia Antiquitas Graeco-
-Romana ac tempora nostra ve dnech 12.–16. dubna 1966 v Brně.95 Jednalo 
se o podnik překračující jednoznačně svým tematickým rozsahem i počtem 
účastníků z domova i ciziny (přes 300 přihlášených z 19 zemí) všechna dosa-
vadní, Kabinetem organizovaná setkání. 

Patronát nad touto konferencí, pořádanou z podnětu ideologické komi-
se ÚV KSČ, převzala ČSAV, jejíž člen-korespondent dr. Pavel Oliva, DrSc. 
byl i předsedou organizačního výboru konference, dále ministerstvo školství 
a kultury, i nadnárodní vědecké organizace L´Union internationale de l´his-
toire et de philosophie des sciences a Féderation internationale des associ-
ations des études classiques. Na pár dní byli na  jednom místě soustředěni 
klasičtí fi lologové a archeologové, historici starověku i umění, literární vědci, 

93 Původně byla naplánována na konec června nebo počátek července 1963. Viz 7. Internationa-
ler Kongreß klassischer Studien zu Leningrad. Eirene, III, 1964.

94 Oliva, Pavel: Konference klasických studií v Budapešti. ČsČH, XIV, 1966, s. 290–291.
95 Ke konferenci je k dispozici poměrně obsáhlý soubor článků viz Janda, J. – Pečírka, J.: Fünf-

undzwanzig Jahre, s. 108. Význam konference z určitého časového odstupu byl velmi detailně 
zhodnocen E. Svobodovou, viz Svobodová, Edita: „Antika a dnešek“ z odstupu čtyř let. ZJKF, 
XII, 1979, č. 2, s. 79–95. Příspěvky přednesené na konferenci byly publikovány v Antiqui-
tas Graeco-Romana ac tempora nostra. Acta congressus internationalis habiti Brunae diebus 
12–16 mensis Aprilis MCMLXVI. Pragae MCMLXVIII; Studia Myceanea. Proceeding of the 
Myceanean Symposium Brno April 1966. Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Fasc. 
Phil. 127. Brno 1968; Pro antiquitate viva. Colloque sur la part revenant à la kulture antique 
dans l’ enseignement tenu à l’ occasion du congrès international l’ Antiquité classique et nos 
jours à Brno le 12 el 13 avril 1966. Praha 1967.
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fi lozofové, medievisté, byzantologové, nadšení podporovatelé věd o starově-
ku z řad učitelské veřejnosti. Ty všechny oslovovalo široce pojaté téma konfe-
rence, v níž „šlo o zjišťování, za co dnešní doba vděčí antice“.96

Vzhledem k relativně krátké době trvání konference, rozsáhlému zábě-
ru předestřených témat, počtu účastníků i množství přihlášených příspěvků 
byla konference rozdělena do šesti sekcí, z nichž některé zasedaly ve vícero 
pododděleních.97 Příspěvky, které byly na jednotlivých plénech předneseny, 
vyšly následně tiskem, ať již z  iniciativy brněnské Univerzity J. E. Purkyně 
nebo ČSAV (viz pozn. 97). Velký zájem vzbudila tři zasedání, která tvořila 
víceméně samostatné složky konference: mykénologické a pedagogické ko-
lokvium a symposium Antika v počátcích novodobé vědy. 

Hostem mykénologického kolokvia byl i  jeden ze zakladatelů nového 
oboru mykénologie, prof.  John Chadwick, který jednání kolokvia zahájil. 
Pozornost badatelů byla zaměřena nejen na jazykovědné problémy spojené 
s počátky řeckého jazyka, ale i na širší historické souvislosti mykénské civili-
zace a její zařazení do kontextu celkového vývoje dějin Řecka.

Kolokvium o podílu antické kultury na dnešní školské výuce, navštíve-
né v hojném počtu i učiteli středních všeobecně vzdělávacích škol, odráželo 
svým tématem i příspěvky zde přednesenými sílící zájem veřejnosti, nejen 
odborné, o klasické jazyky i rostoucí uvědomění si významu antické kultury 

96 Varcl, Ladislav: Congressus internationalis „Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra“ 
(Antika a dnešek). LF, 89, 1966, s. 417–424, hic s. 417.

97 Jednalo se o sekci historicko-fi losofi ckou, která se členila na další tři části, jejichž úkolem bylo 
debatovat a) o antickém pojetí občanské a  lidské pospolitosti, b) o antice v sociologických 
a  fi lozofi ckých teoriích, c) o  Aristotelovi a  soudobé fi lozofi i. Důležitost diskuze ve  vztahu 
antiky a soudobé fi lozofi e, zejména té, která byla formulována v socialistických zemích, byla 
vyzvednuta v  článku Bartoš, Jaromír: Nad dvěma kongresy. Literární noviny, 10. 9. 1966: 
„Studium antické fi losofi e je nezbytnou a neodmyslitelnou průpravou pro fi losofi cké myšlení. 
To si uvědomoval Lenin, nevěděli to však v minulosti mnozí z těch, kdo se k němu hlásili. 
Chatrná znalost fi losofi e – a  tedy chatrný myšlenkový trénink – patrně byly jedním ze 
subjektivních předpokladů dogmatického zploštění fi losofi e. Brněnský (i  pražský) kongres 
však podaly svědectví, že soudobá úroveň naší fi losofi e není špatná. Odborný přínos 
československých fi losofů na  sněmování v  Brně měl svou váhu. Příspěvky našich vědců 
byly často sympatické i tím, že jim šlo o problémy stále do jisté míry platné a živé, zatímco 
mnohým zahraničním hostům šlo spíše o  jakousi Altphilologie, čímž ovšem není míněna 
pouhá jazykověda. V  posledních letech u  nás dochází k  renesanci zájmu o  starověkou 
fi losofi i. Kongres ukázal, že chybí mladí badatelé. Studentům chybí znalost jazyků klasických 
a moderních a důkladnější humanitní vzdělání.“ Druhá, literární sekce se soustředila na dva 
okruhy problémů: na  společenské ideály v  antickém dramatu a  tradice antické kultury 
v pozdějším divadle, a dále na působení antických estetických teorií na literaturu pozdějších 
dob. Třetí sekce se zabývala otázkami spojenými s výtvarným uměním, kdy byla pozornost 
věnována jak vlastní antické problematice, tak i působení antického umění na výtvarné umění 
pozdějších dob.
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pro současnou společnost a  její „zdravý“ duchovní vývoj. Hodnocena byla 
úroveň výuky jazyků v jednotlivých zemích, předestřeny byly problémy sou-
visející s výukou dějin starověku i možnosti popularizace dědictví antiky.98

I  symposium Antika v  počátcích novodobé vědy (Renesance a  17. stole-
tí), zabývající se vývojem všech přírodovědných disciplin od  matematiky, 
astronomie a  fyziky až po biologii a  lékařství, bylo podle oborů rozděleno 
do několika sekcí, jež na svých zasedáních řešily, obecně řečeno, uplatňování 
antických přírodovědeckých a fi lozofi ckých koncepcí ve vědě 15.–17. století, 
způsoby, jak antické teorie vstupovaly v této fázi do vývoje vědy, jak jich bylo 
využíváno, proč byly voleny a jak byly modifi kovány.99

Veškeré dění konference bylo již před zahájením i během jejího konání 
bedlivě sledováno nejen odborníky, ale i  širokou veřejností, která byla in-
formována články v  denním tisku (Mladá fronta, Rudé právo, Lidová de-
mokracie, Svobodné slovo, Práce, Rovnost, Smena atd.) a časopisech (Svět 
v obrazech), i zvána na kulturní akce konferenci doprovázející. K nejvýznam-
nějším z nich patřila výstava Antika a  její tradice, která se konala v Domě 
umění města Brna a  byla vnímána jako první svého druhu v  poválečném 
Československu. Návštěvníkům na  ní byly prezentovány nejvýznamnější 
antické plastiky z československých sbírek i díla dokumentující ohlas antiky 
ve výtvarném umění od renesance do současnosti, „a to jak v oblasti námětu, 
tak i v oblasti formy“.100 Výtvarný scénář byl doplněn ještě o výstavu tradic 
antiky v české literatuře.
98 Význam antiky pro současného člověka dobře vystihl L.Vidman, viz Vidman, Ladislav: 

Antika a dnešek. Zprávy komise vědeckých pracovníků, 1966, č. 2, s. 6–8, příl. Vědecký svět, 
10, 1966: „Antika nesmí být nějakým idolem a nedostižným vzorem, jak tomu někdy bylo 
v minulých stoletích, ale bohatou studnicí, z níž můžeme nabírat poučení a inspiraci; antika 
nás též učí rozlišovat podstatné od nepodstatného, dobré od špatného. Starověké humanitní 
ideály se sice liší od  našich, ale dnešní humanismus není bez antického a  křesťanského 
základu myslitelný.“ Zazníval i akcent na nápravu poměrů – Dedinský, M. M.: Za týždňom 
azda radostným. Práca, 24. 4. 1966: „Marx a  Engels věděli, proč se tak důkladně zabývali 
antikou, jen u nás někteří unáhlení obrazoborci ji vyháněli ze středních škol, zapomínajíce, 
že není možno tvořit novou kulturu, aniž bychom do sebe vsákli starou, zejména tu, na které 
naše stojí. Doufejme jen, že tato konference pomůže napravit to, co se ještě napravit dá.“

99 Z. H.: Mezinárodní symposium „Antika v  počátcích novodobé vědy“ v  Brně v  dubnu 1966. 
Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a umění při Československé akademii věd, 
26, 1966, č. 6, s. 67–70, hic s. 67.

100 Pozvánka na  zahájení výstavy Antika a  její tradice. Vernisáž 9. dubna 1966, Procházkova 
síň Domu umění v  Brně. Masarykův ústav a  Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 19, neusp. 
Záměr autorů výstavy je zde charakterizován takto: „Na vystavených dílech konfrontuje se 
tedy antické umění jako první ucelený okruh evropského výtvarnictví se svými tradicemi 
v malířství a sochařství 15.–20. století. Soubor téměř 100 exponátů ukazuje vlny evropského 
vývoje i podíl antiky na něm, a to nejen v klasicistních obdobích, nýbrž trvalý. Řek, opřený 
o harmonii smyslů a rozumu, vytvořil umění, které spojuje konkrétní a abstraktní a v jehož 
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Mezinárodní konference konané ve východoněmeckém Zhořelci101 a pol-
ské Varšavě (v  roce 1967 a  1968) tvoří jakýsi „pomyslný epilog“ výše po-
daného přehledu aktivit Výboru pro rozvíjení studií o  antickém starověku 
v zemích lidové demokracie a SSSR a jeho členských států, jejichž počet byl 
ve Zhořelci ofi ciálně rozšířen o zástupce Jugoslávie.

Organizační, metodologická i  odborná činnost pracovníků Kabinetu 
se však neorientovala pouze na prezentaci výsledků výzkumu na konferen-
cích v rámci komitétu Eirené. I na domácí půdě byla pořádána mezinárod-
ní setkání, která se v  odborných kruzích setkala s  mimořádným ohlasem. 
Jedním z nich byl seminář pro latinskou epigrafi ku, který proběhl ve dnech 
12.–24. dubna 1964 ve školicím středisku ČSAV v Tupadlech u Brna a ve Vile 
Lanna v Praze. Myšlenkou na uspořádání mezinárodního semináře pro la-
tinskou epigrafi ku se pracovníci Kabinetu zabývali již na jaře 1964,102 k jeho 
realizaci však došlo až o rok později. 

Hlavním organizátorem tohoto mezinárodního setkání, určeného pro 
mladší vědecké pracovníky ze socialistických zemí,103 byl Kabinet pro studia 
řecká, římská a  latinská. Jeho odbornou přípravou byl za Kabinet pověřen 
dr. Ladislav Vidman, za Historický ústav ČSAV dr. Jan Burian. Vedení semi-
náře bylo svěřeno prof. H. G. Pfl aumovi z Paříže, čelnému představiteli Asso-
ciation internationale d´épigraphie latine, mezinárodní organizace ustavené 
krátce předtím v  roce 1963 v  Paříži. Ve  Zprávě o  mezinárodním semináři 
je kladně hodnocen aktivní přístup všech přihlášených mladých vědců, kte-
ří v  rámci projektu museli přednést nějakou svou práci i  seznámit ostatní 
s nějakým jimi řešeným problémem (např. s interpretací nejasného nápisu), 
i vysoce erudovaný, ale i vstřícný a laskavý přístup profesora Pfl auma k mlad-
ším kolegům, který „na závěr vyprávěl ze své bohaté praxe především o tom, 
čeho se má každý epigrafi k vyvarovat ve své praxi a které otázky ještě čekají 
na své řešení. Tak se postupně přecházelo od jednotlivých nápisů k obecněj-
ším závěrům a problémům a během semináře nezůstala nepovšimnuta téměř 
žádná otázka týkající se dějin římské doby císařské, ať už šlo o prosopografi i, 

středu je lidská postava. Evropský člověk na  ně stále reagoval a  zejména v  dobách zlomů 
a nejistoty hledal v něm posilu, především v jeho smyslu pro řád a v jeho nadčasovosti.“

101 Hošek, Radislav: 10. kongres „Eirény“ (Görlitz, NDR). ZJKF, 10, 1968, s. 60–61.
102 Plán zahraničních styků na  rok 1965 ze dne 27. srpna 1964 hovoří o  písemném návrhu 

předloženém již v květnu téhož roku. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 2.
103 Seminář byl určen pro ty, kteří „nejsou začátečníky, ale potřebují se zdokonalit, konfronto-

vat navzájem své výsledky a prodiskutovat sporné otázky“. Zpráva o mezinárodním semináři 
pro latinskou epigrafi i, duben 1965. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 30, 
neusp. Nakonec na seminář přijelo na 23 badatelů nejen ze socialistických států, ale i Anglie, 
Francie, Itálie a Švýcarska (celkem z deseti států).
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titulaturu císařů, správu provincií, dějiny římských rodů, onomastiku niž-
ších vrstev obyvatelstva, otázku statistické metody, právní problémy, dějiny 
náboženství, vojenství, spolehlivost literárních zpráv, numismatiku, papyro-
logii.“104 

Na závěr semináře bylo vysloveno přání všech zúčastněných, aby podob-
ná setkání se konala častěji, nejlépe každé dva roky s tím, že hostitelskými 
zeměmi by měly být země spíše východní, než západní Evropy, a to z toho 
důvodu, aby „se práce mohli účastnit i mladší badatelé, kteří nemají možnost 
tolik cestovat“.105

Mezinárodní konference Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra 
znamenala vyvrcholení mezinárodních aktivit Kabinetu pro studia řecká, 
římská a latinská106 jako jediného samostatného vědeckého ústavu, který se 
mj. studiu věd o starověku v tehdejším socialistickém Československu věno-
val. Trend k navazování mezinárodních odborných styků, ať již založených 
na písemném kontaktu, osobních vztazích či na bilaterálních smlouvách vě-
deckých pracovišť, začal být zřetelný od poloviny padesátých let minulého 
století, což lze dát do přímé souvislosti nejen s předcházejícím vznikem Kabi-
netu jako takového, ale i s mírně se uvolňující mezinárodní i vnitropolitickou 
situací, dávající prostor pro navazování do té doby velmi problematických, či 
i nerealizovatelných styků, jež však i tak v mnohém byly zejména ve svých 
prvopočátcích výsledkem především osobních kontaktů jednotlivých vě-
deckých pracovníků (viz ak. A. Salač). Jejich četnost i  tematická a  časová 
šíře se během následujících let postupně navyšovaly, i  s ohledem na vznik 
mezinárodního komitétu Eirene v  roce 1957, jehož úkolem bylo koordi-
novat vědeckou spolupráci vědeckých pracovníků i institucí v rámci lidově 
demokratických států východní a  střední Evropy. Pravidelné konference, 
i  vydávání periodického sborníku Eirene umožnily vzájemný osobní kon-
takt, výměnu zkušeností, výsledků výzkumu i vědeckých publikací, vytvořily 
i prostor pro rozšiřující se spolupráci s odborníky ze Západu. Tyto tenden-
ce, projevující se v rostoucím zájmu široké veřejnosti o antiku a její dědictví 
i ve snahách o znovuzavedení povinné výuky klasických jazyků na středních 
školách (gymnáziích), kulminovaly v Československu právě v druhé polovi-
ně 60. let, než byly zastaveny důsledky sovětské okupace v srpnu 1968 a na-
stupující normalizací, jež se projevila jak čistkami na vědeckých pracovištích 
104  Zpráva o mezinárodním semináři pro latinskou epigrafi i, duben 1965. Masarykův ústav a Ar-

chiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 30, neusp. Viz dále Vidman, Ladislav: Mezinárodní seminář pro 
latinskou epigrafi i. Věda a kniha, 1965, č. 4, s. 28–29.

105 Zpráva o  mezinárodním semináři pro latinskou epigrafi i, duben 1965. Masarykův ústav 
a Archiv AV ČR, fond KŘŘL, kart. 30, neusp.

106 Chápáno v časovém rámci této studie.
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ČSAV, tak i postupným útlumem mezinárodních kontaktů, zejména směrem 
do kapitalistických států.

Resumé

Kabinet pro studia řecká, římská a latinská 
a jeho mezinárodní aktivity v padesátých 

a šedesátých letech 20. století

Kabinet pro studia řecká, římská a  latinská jako vědecký ústav ČSAV 
začal od poloviny padesátých let 20. století postupně navazovat pravidelné 
pracovní kontakty se zeměmi socialistického bloku (SSSR, NDR, PLR, MLR, 
Rumunsko, Bulharsko) i  marxisticky orientovanými badateli ze Západu 
(prof. G. Th omson). Spolupráce, orientovaná na nadnárodní projekty (CIL, 
TIR aj.), byla vázána zejména na aktivity jednotlivých odborných pracovníků 
Kabinetu (např. dr.  L. Vidman). Na  přípravné konferenci v  Liblicích roku 
1957 pak byly položeny základy mezinárodní spolupráce badatelů ve vědách 
o starověku na bázi lidově demokratických států, jejichž platformou se sta-
ly jednak v pravidelných intervalech pořádané konference, jednak od roku 
1960 vydávaný sborník Eirene, jenž – zaštítěn stejnojmenným mezinárod-
ním komitétem složeným ze zástupců lidově demokratických států – byl vý-
znamným pro publikování výsledků bádání ve vědách o starověku v rámci 
socialistických zemí. Vyvrcholení aktivit Kabinetu i  jiných pracovišť zabý-
vajících se antikou byla zcela určitě konference pořádaná roku 1966 v Brně 
Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra jako do té doby největší mezi-
národní konference o vědách o starověku pořádaná v poválečném socialis-
tickém Československu.

Summary

The Cabinet for Greek, Roman and Latin Studies 
and its International Activities in 1950s and 1960s

Th e Cabinet for Greek, Roman and Latin Studies was established in 1952 
(offi  cially, it has been running since 1 Jan 1953) as one of the research de-
partments of newly founded ASCR. It has been perceived such as a highly 
specialized institute, the only one of this sort in the republic, dealing with 
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Ancient history and also Latin studies in the era of the Middle Ages and 
Humanism and its infl uence on the Czech culture. As regards complicated 
international relations in the described period, a research cooperation of the 
Cabinet has been orientated (with some exceptions) especially on countries 
and research institutes of the socialist bloc. Th eir specialists have decided to 
establish an international committee at a conference held by the Cabinet in 
April 1957 in Liblice, which would organize and coordinate a research work 
of scientists from the socialist countries. Th e committee, lately named aft er 
the homonymous collection Eiréné, has met during international conferen-
ces organized by individual member states at an interval of one or two years. 
A so-called climax of committee’s activities was a great international confe-
rence with the participation of western researchers that was given in April 
1966 in Brno under the name Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra. 
Its responses have infl uenced a perspective on Ancient period of the general 
laic public and also leading political authorities in Czechoslovakia for a long 
time.

Key words:
Th e Czechoslovak Academy of Sciences, the Cabinet for Greek, Roman 
and Latin Studies, Classical Philology, Ancient history, the International 
Committee Eiréné, the collection Eiréné
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Sondáž do typológie konfliktov 
medzi gréckokatolickou 
a pravoslávnou cirkvou 
v období normalizácie
Martin Lupčo 

1 Úvod

Viac ako štyridsaťročná nadvláda totalitného režimu v Československu 
spôsobila, že problematika výskumu a  spracovania dejín cirkví sa ocitla 
na periférii záujmu. Úsilím komunistov bolo verejnosti vnútiť presvedčenie, 
že viera je prežitkom minulosti. Ak sa predsa len nejaké práce s touto tema-
tikou v historiografi ckej produkcii objavili vydané buď z iniciatívy pracovísk 
vedeckého ateizmu (ústavy, katedry a  rôzne kabinety), alebo prostredníc-
tvom Ústredného cirkevného nakladateľstva so sídlom v Prahe, išlo o publi-
kácie starostlivo preverené cenzúrou. Až zmenou politickej klímy na prelome 
osemdesiatych a deväťdesiatych rokov pozorujeme zásadný obrat v prístupe 
bádateľov. Neobvyklý rozvoj a  sloboda bádania, bohatý výber tém spojený 
s  odstránením cezúry tlače, otvorenie sa svetovej historiografi i rozšírením 
metodologických prístupov a  zrieknutie sa marxistického chápania dejín, 
prinieslo cirkevným dejinám zaslúžené ovocie. 

Tento trend sa vtelil aj do  slovenskej historiografi e, ktorá v  súčasnosti 
zažíva svoj „boom“ vo výskume a  spracovaní cirkevných dejín. Podotýka-
me, že oveľa menší záujem z radov historikov, odhliadnuc od prác autorov 
z „vlastných radov“, prevláda v oblasti výskumu a spracovania dejín mino-
ritných cirkví. Množstvo autorov1 podlieha aj dnes interpretáciám slúžiacim 
záujmom niektorých cirkevných činiteľov alebo tradíciám gréckokatolíckej či 
pravoslávnej historiografi e a výsledok ich bádania nie je v súlade s vedeckým 
úsilím o refl exiu minulosti, príp. sa stretávame s tápaním, ako objektívne in-
terpretovať a najmä hodnotiť udalosti z rokov totalitného režimu. Na základe 
týchto skutočností sme sa rozhodli aspoň čiastočne preklenúť tento nepriaz-
nivý stav a v základných rysoch predstaviť čitateľovi typologizáciu konfl iktov 
1 Z radov gréckokatolíckej cirkvi spomenieme napr. Michala Fedora a Jána Babjaka. V opozícii 

z pohľadu pravoslávnej cirkvi uvádzame Štefana Horkaja, Štefana Pružinského, Róberta Ivana 
a Michala Oleksu. Pozri bližšie: Pešek, Jan: Cirkevné dejiny v slovenskej historiografi i rokov 
1945–1989. In: Mačala, Pavol – Marek, Pavel – Hanuš, Jiří (eds.): Církve 19. a 20. století 
ve slovenské a české historiografi i. Brno 2010, s. 312–313. 
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medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou v období normalizácie. Do-
volíme si tvrdiť, že príspevok ako prvý svojho druhu poukazuje na jednotli-
vé náboženské konfl ikty, ktoré aj bližšie analyzuje. Nóvum v tomto prípade 
predstavuje sondáž do  povahy konfl iktov medzi jednotlivými konfesiami 
od šesťdesiatych do deväťdesiatych rokov 20. storočia. 

2 Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev v období normalizácie 

Intervencia vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy do  ČSSR v  noci 
z 20. na 21. augusta 1968 urobila rázny koniec „socializmu s ľudskou tvárou“. 
Vojenská okupácia pod taktovkou Sovietskeho zväzu bola jednoznačnou 
odpoveďou na  udalosti tzv. obrodného procesu v  krajine. Nastolený trend 
„konsolidácie“ pomerov sa pochopiteľne prejavil aj v  náboženskom živo-
te. Znamenal návrat k  predchádzajúcim formám štátnej cirkevnej politiky 
s tým rozdielom, že postoj štátu k cirkvám bol predsa len iný, ako tomu bolo 
v zakladateľskej etape budovania socializmu. Malo to svoje dôvody. Politika 
vládnucej garnitúry po 26. auguste 1968 mala plné ruky práce s naplnením 
moskovského pätnásťbodového protokolu. Zároveň zmena straníckeho ve-
denia v  apríli 1969 na  čele s  Gustávom Husákom (1913–1991) nadobudla 
po „intervenčnej pomoci“ ZSSR nový ráz. Politický kurz poprel všetky hod-
noty „obrodného procesu“ a začal uplatňovať proces tzv. normalizácie (obno-
va poriadku) v duchu neostalinizmu. 

Čo sa týka gréckokatolíckej cirkvi, ocitla sa opäť v  nemilosti štátneho 
a straníckeho vedenia, ako tomu bolo po roku 1945, a bola označená za hlav-
ného vinníka, ktorý bránil konsolidácii pomerov na východnom Slovensku. 
Prirodzene, svoju úlohu tu zohrali nielen vnútorné, ale aj vonkajšie okolnosti. 
Predovšetkým to bola naviazanosť na Vatikán, ktorý bol v očiach komunistov 
vnímaný ako „nástroj západného imperializmu“. Gréckokatolíkom priťažilo 
aj samotné nadviazanie kontaktov a  spolupráca s  emigráciou duchovných 
v  Kanade a  Ríme. Okrem toho povolenie činnosti gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu vytváralo istý precedens vo vzťahu ku krajinám východné-
ho bloku, kde podobne ako v ČSSR bola v päťdesiatych rokoch násilne likvi-
dovaná katolícka cirkev byzantského obradu (západná Ukrajina, Rumunsko 
a Zakarpatská Ukrajina).2 Tento nepriaznivý stav so znepokojením sledoval 
i moskovský patriarchát a určité obavy prevládali aj v Bukurešti a Kyjeve. Ile-
gálna ukrajinská gréckokatolícka cirkev riadená kardinálom Josyfom Slipy-

2 Pešek, Jan – Barnovský, Michal: V  zovretí normalizácie. Cirkvi na  Slovensku v  rokoch 
1969–1989 (ďalej len V zovretí). Bratislava 2004, s. 50. 
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jom3 z Ríma, značne povzbudená udalosťami v susednom štáte, vyburcovala 
k aktivite aj svojich veriacich. Nacionálne orientované obyvateľstvo Ukrajiny 
sa usilovalo o  rehabilitáciu svojej cirkvi. Kardinál J. Slipyj odoslal memo-
randum Prezídiu Najvyššej rady sovietu Ukrajinskej sovietskej socialistickej 
republiky s prosbou o  legalizáciu cirkvi. Odpoveď na  seba nenechala dlho 
čakať. Prejavila sa už v krátkom období ďalšími represívnymi opatreniami 
v podobe násilností či väzenia.4 

Postoj štátnych orgánov k pravoslávnej cirkvi, ktorá sa po februárovom 
štátnom prevrate 1948 dostala do  pozície „protežovaného“5 náboženského 
spoločenstva oproti ostatným cirkvám (katolícka cirkev rímskeho a grécke-
ho obradu, evanjelická cirkev augsburského vyznania-luteráni, reformova-
ná kresťanská cirkev-kalvíni), zaznamenal tiež určitý regres. Napriek tomu, 
že v  očiach komunistov bola stále vnímaná ako lojálna cirkev, príchodom 
normalizácie stratila odtieň „privilegovanej“ skupiny. Napomohli tomu aj jej 
nereálne požiadavky, adresované správnym komisiám v  rámci majetkovo-
právneho vysporiadania s gréckokatolíckou cirkvou. Príčinou konfl iktov sa 
stalo spoločné užívanie chrámov. 

Pochopiteľne, v prvom rade obnovenie gréckokatolíckej cirkvi a násled-
ne augustová intervencia vojsk Varšavskej zmluvy vzájomné pomery medzi 
gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou nestabilizovala, skôr naopak. Situá-
cia sa ešte viac vyhrotila. Za jednotlivé okresy situáciu zmapoval Východo-
slovenský Krajský národný výbor (ďalej len Vsl. KNV), ktorý dané pomery 
opísal nasledovne: „Po príchode vojsk gréckokatolícka cirkev rozšírila sprá-
vy, že tieto vojská zavolala pravoslávna cirkev. Pravoslávnych veriacich obvi-
ňovala z kolaborácie s vojskami Varšavskej zmluvy a pod.“ Na druhej strane 
pravoslávna cirkev za gréckokatolíckou cirkvou v ničom nezaostávala a roz-
niesla chýry o tom, „[…] že jednou z otázok, ktoré rieši moskovský protokol 

3 Josyf Slipyj (17. február 1892 Zazdrist v Ternopiľskej oblasti – 7. september 1984 Rím). K jeho 
životopisu pozri monografi u: Ленцик, Василь: Визначні постаті Української Церкви. 
Митрополит Андрей Шептицький і Патріарх Йосип Сліпий. Львів 2010. Ďalšia 
literatúra: Balík, Stanislav: Josyf kardinál Slipyj. Arcibiskup lvovský-kyjevský a primas Haliče. 
In: Balík, Stanislav – Hanuš, Jiří a kol.: Primasové katolické církve. Země střední Evropy 
v  čase komunismu. Brno 2010, s. 85–100; Сергійчук, Володимир I.: Патріарх Йосиф 
Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939–1987. У двох томаx. 
Київ 2012. 

4 Бацюрків, Богдан: Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах (1946–1989). 
Ковчег. Збірник статей з церковної історії, 1, 1993, s. 145–148. 

5 Status „zvýhodňovanej“ cirkvi je myslený symbolicky, čo sme zvýraznili aj úvodzovkami. Tak-
tika KSČ, ktorá spočívala v proticirkevnej politike, najprv rátala s vytvorením lojálnych cirkví 
podriadených režimu, ktorej zavŕšením mal byť defi nitívny zánik cirkví v procese celkovej 
ateizácie spoločnosti. Pravoslávna cirkev nebola výnimkou. 
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o normalizácii situácie v Československu, je aj otázka gréckokatolíckej cirkvi. 
Podľa týchto správ vláda koncom októbra t. r. vydá zákon na vyriešenie tohto 
problému.“ V skutočnosti sa tým len robil psychologický nátlak na veriacich, 
aby sa ku gréckokatolíckej cirkvi nehlásili.6 

Politický kontext sa prejavil aj vo verejnej mienke ľudí. Pravoslávna cirkev 
bola aj naďalej spájaná so Sovietskym zväzom. Bežným sa stalo osočovanie, 
že je „boľševická“ a  slúži komunizmu. Odzrkadlilo sa to aj počas nepoko-
jov v  okrese Michalovce (obec Malé Zalužice) dňa 29. februára 1969, keď 
rozvášnený dav na  adresu pravoslávnych kričal: „Choďte do  Moskvy, tam 
vám dajú kostol.“7 Vsl. KNV zložitosť celej situácie videl v usporiadaní ná-
boženských pomerov, ktoré spôsobili rozpory medzi súčasnou pravoslávnou 
a obnovenou gréckokatolíckou cirkvou. Správne predpokladal, že konfl ikty 
môžu nastať „nielen tým, že časť veriacich z pravoslávia sa prípadne prihlási 
k obnovenej gréckokatolíckej cirkvi, ale predovšetkým tým, že vzniknú spory 
o farnosti, kostoly ako i celý cirkevný majetok, ktorý t. č. spravuje pravosláv-
na cirkev. Táto sa nebude chcieť vzdať svojich pozícií a treba predpokladať, že 
do tohto boja bude vťahovať aj prostých veriacich.“8 Ako sa neskôr ukázalo, 
tieto slová sa skutočne vyplnili. 

Rok 1968 priniesol i zásadné zmeny v usporiadaní štátu. Vznik federácie, 
ktorá po prijatí Národným zhromaždením 27. októbra 1968 bola ukotvená 
aj právne zákonom pod č. 143/1968 Zb., znamenal výraznú zmenu i  v  ri-
adení štátu. Tak Česi, ako aj Slováci disponovali vlastným zákonodarným 
orgánom (Národnou radou) a  svojou vládou. Pretože nepriaznivá situácia 
v usporia daní náboženských pomerov na východnom Slovensku pretrvávala 
aj naďalej, vláda Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len SSR) sa roz-
hodla nepriaznivú situáciu riešiť samostatne. Dňa 14. marca 1969 na svojej 
schôdzi vládnym uznesením č. 62 uložila predsedovi Vsl. KNV Jozefovi Gab-
riškovi a dvom rezortom, ministerstvu kultúry a vnútra, úlohu vyriešiť cir-
kevnopolitickú situáciu na východnom Slovensku. Minister kultúry Miroslav 
Válek (1927–1991) začiatkom apríla odcestoval na východné Slovensko, kde 

6 Štátny archív v Košiciach (ďalej len ŠA Košice), fond Sekretariát predsedu a Rada Východo-
slovenského KNV 1960–1969 (ďalej len SPaR Vsl. KNV 1960–1969), kart. 234, inv. č. 234, 
Správa o cirkevno-politickej situácii na úseku pravoslávnej a grécko-katolíckej cirkvi, Košice 
15. 10. 1968. 

7 Barnovský, Michal: Legalizácia gréckokatolíckej cirkvi v Československu roku 1968. Historický 
časopis, 47, 1999, č. 3, s. 460. 

8 ŠA Košice, fond Východoslovenský KNV v Košiciach – odbor školstva a kultúry 1960–1969 
(ďalej len Vsl. KNV v Košiciach – OŠaK 1960–1969), kart. 217, inv. č. 188, Zpráva o cirkev-
no-politickej situácii z hľadiska sporov medzi grécko-katolíckou a pravoslávnou cirkvou vo 
Východoslovenskom kraji, Košice 31. 1. 1969. 
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sa stretol s predstaviteľmi oboch cirkví. Predostrel im podmienky, za akých 
je vláda ochotná udeliť súhlas na vymenovanie Jána Hirku do funkcie dočas-
ného ordinára gréckokatolíckej cirkvi a súhlas biskupovi Vasiľovi Hopkovi9 
na vykonávanie funkcie svätiaceho biskupa. 

Išlo o  nasledujúce opatrenia: 1) zúčastnené strany sa zaviažu, že celou 
svojou autoritou a ordinárskou právomocou sa pričinia o urýchlené vyrie-
šenie sporov medzi gréckokatolíckou a  pravoslávnou cirkvou; 2) čím skôr 
sa ustanoví zmiešaná komisia pozostávajúca z členov rímskokatolíckej, gréc-
kokatolíckej a  pravoslávnej cirkvi na  najvyššej úrovni, ktorá do  troch me-
siacov od  svojho založenia uzavrie globálnu dohodu o  rozdelení majetku, 
spoločnom užívaní chrámov, riadiacu sa zásadami Druhého vatikánskeho 
koncilu v intenciách „ekumenického spolunažívania, znášanlivosti a toleran-
cie“, 3) ustanovený 18-členný Akčný výbor gréckokatolíckeho duchovenstva 
ukončí svoju činnosť dňom vymenovania dočasného ordinára, s tým, že du-
chovný Ján Murín10 do štrnástich dní po vymenovaní J. Hirku za dočasného 
ordinára odíde z gréckokatolíckeho biskupstva a nebude navrhnutý na post 
generálneho vikára.11 

V  rovnakom dni, tj. 1. apríla 1969 prítomní Ambróz Lazík, biskup 
rímskokatolíckej cirkvi, J. Hirka a V. Hopko súhlasili s predloženými pod-
mienkami a na ministerstvo kultúry adresovali dva listy. V prvom prijali sta-
novené požiadavky a  v  druhom oznámili rezortu zloženie medzicirkevnej 
komisie. Na ďalší deň bol J. Hirkovi udelený súhlas na vykonávanie úradu 
dočasného ordinára s právami rezidenčného biskupa a V. Hopkovi priznaný 
súhlas na vykonávanie funkcie svätiaceho biskupa.12 Uplynul takmer polrok, 
9 Vasiľ Hopko (21. apríl 1904 Hrabské, okres Bardejov – 23. júl 1976 Prešov), gréckokatolícky 

pomocný biskup. V  roku 1951 bol odsúdený na  15 rokov väzenia. Na  základe intervencií 
Vatikánu a kvôli zlému zdravotnému stavu bol podmienečne prepustený 12. mája 1964 so 
skúšobnou dobou na tri roky. Pozri bližšie: Borza, Peter: Blahoslavený Vasiľ Hopko prešovský 
pomocný biskup. Prešov 2003.

10 Ján Murín (12. január 1913 Sečovce, okr. Vranov nad Topľou – 17. november 1990 Bratisla-
va). V radoch ŠtB bol vnímaný ako extrémne orientovaný gréckokatolícky duchovný a naj-
významnejší aktivista pre znovupovolenie gréckokatolíckej cirkvi. Keďže patril pre stranu 
k „nepohodlným“ ľuďom, bol v čase normalizácie opäť ako počas päťdesiatych rokov prena-
sledovaný komunistickým režimom. Nakoniec sa v roku 1970 defi nitívne usadil v Bratislave, 
kde žil až do svojej smrti. 

11 Štefanský, Michal (ed.): Slovensko v  rokoch 1967–1970. Výber dokumentov (ďalej len 
Slovensko v  rokoch 1967–1970). Bratislava 1967–1970, 1992, s. 457–470. Ďalšia literatúra: 
Pecka, Jindřich – Belda, Josef – Hoppe, Jiří: Občanská společnost 1967–1970. Sociální 
organismy a hnutí Pražského jara 1967–1970 (ďalej len Občanská společnost). Díl 2. Praha–
Brno 1998, s. 248. 

12 Barnovský, Michal: Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev na Slovensku v období normalizácie 
(september 1968–koniec 70. rokov) (ďalej len Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev). In: Pernes, 
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ale situácia sa stále nezlepšila. Zo správ doručených na ministerstvo kultúry 
SSR sa dozvedáme, že medzicirkevná komisia otázke konsolidácie pomerov 
na východnom Slovensku nepripisovala takú vážnosť, akú by si zaslúžila. Jej 
činnosť ovplyvňovali duchovní, ktorí využívali veriacich na presadenie svo-
jich požiadaviek. Zaužívanou frázou sa stala otázka i  odpoveď: „Ja nič, to 
chcú veriaci!“ Systemizácia farností a  upokojenie cirkevnopolitickej situá-
cie boli v nedohľadne. Keďže otázka vzájomného spolunažívania gréckoka-
tolíckej a pravoslávnej cirkvi nebola do 30. júla 1969 uspokojivo vyriešená, 
ako to požadovalo ministerstvo vnútra, rezort vypracoval harmonogram 
činnosti na každý týždeň a záväzný termín stanovil na 22. septembra 1969. 
Avšak ani tento dátum nebol splnený, a tak sa celá vec predložila Predsed-
níctvu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ďalej len PÚV 
KSS), ktoré o tomto probléme rokovalo 10. decembra 1969. V krátkom ča-
sovom horizonte boli slovenskému premiérovi Petrovi Colotkovi (nar. 1925) 
predložené návrhy na  stabilizáciu pomerov medzi gréckokatolíckou a pra-
voslávnou cirkvou. Elaborát P. Colotka predostrel vláde, ktorá ho schválila 
na  svojom rokovaní 9. januára 1970. Podstata dokumentu spočívala v  tzv. 
výbere spoľahlivých duchovných, ktorí by sa pričinili o urýchlené vyrieše-
nie cirkevných pomerov na východnom Slovensku. Naopak, sankcionovaní 
mali byť tí, ktorí konsolidácii bránili. V obciach, kde náboženské nezhody 
pretrvávali aj naďalej a nedosiahol sa pozitívny výsledok, mala byť činnosť 
cirkví dočasne pozastavená. Elaborát rátal aj s krajným riešením. V prípade 
dlhodobo nepriaznivého stavu malo sa prikročiť k výmene vyššieho kléru, 
či dokonca k  opätovnému zákazu gréckokatolíckej cirkvi. Tento radikálny 
krok sa odvolával na vládne uznesenie č. 205/1968 Zb., ktoré bolo síce pri-
jaté vládou, ale nebolo schválené Ústredným výborom Komunistickej strany 
Československa (ďalej len ÚV KSČ) a Ústredným výborom Komunistickej 
strany Slovenska (ďalej len ÚV KSS).13 

3 Typologizácia konfl iktov medzi gréckokatolíckou 
a pravoslávnou cirkvou v rokoch 1969–1989

Vzhľadom na  fakt, že medzi pravoslávnou a  gréckokatolíckou cirkvou 
nedošlo ku kompromisu, resp. k  dohode o  rozdelení majetku, majetko-
vé a právne vzťahy zostali nedoriešené až do pádu komunistického režimu 

Jiří (ed.): Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Praha 
2003, s. 301. 

13 Tamže, s. 302. 
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v roku 1989. Vzájomné spory medzi oboma cirkvami sa počas normalizácie 
ešte viac vyostrili. Vyústili prevažne do miestnych konfl iktov, ktoré by sme 
mohli vo všeobecnosti rozdeliť podľa povahy na násilné a nenásilné. Do prvej 
skupiny patrili prevažne incidenty, ktoré začínali najprv slovnými urážkami, 
neskôr prerástli do narušovania osobnej a domovej slobody a v niektorých 
prípadoch končili ublížením na zdraví, ba aj smrťou.14 Druhá skupina skôr 
zahŕňala rozpory nenásilnej povahy (politického a personálneho charakte-
ru). 

Vo fondoch našich, ale i zahraničných archívov15 nájdeme aj v súčasnosti 
veľké množstvo prameňov prevažne úradnej či bezpečnostnej proveniencie, 
ktoré detailne opisujú jednotlivé náboženské konfl ikty. Teraz sa pokúsime 
vytvoriť istú typológiu konfl iktov medzi oboma cirkvami po obnovení gréc-
kokatolíckej cirkvi. Sondážou archiválií do prvej skupiny sme zaradili tieto 
prípady: 
1)  ničenie sakrálnych objektov a  príslušenstva bolo zaznamenané v  mes-

tách a obciach Stropkov (okr. Bardejov):16 poškodenie kostolných dverí, 
kostolného zariadenia, strhnutie kríža zo zvonice; Čukalovce, Kolonica, 
Krásny Brod a Rafajovce17 (okr. Humenné): vyvalenie chrámových dve-
rí, vybíjanie okien, odcudzenie bohoslužobného rúcha a relikvií; Kojšov 
a Závadka (okr. Spišská Nová Ves): vylomenie dverí, vyhodenie bohoslu-

14 Trestný čin vraždy bol spáchaný v  obci Kolonica (okr. Humenné) dňa 30. júna 1968. 
Pravoslávny farár Jozef Halgaš štyrikrát bodol dýkou kurátora gréckokatolíckej cirkvi 
M. Lenku, ktorý zraneniam podľahol. Na margo tohto činu je dôležité poznamenať, že kurátor 
M. Lenka svojimi provokačnými rečami spomínaný incident vyvolal a  „nahromadený“ 
hnev pravoslávneho duchovného už nebolo možné zastaviť. Pozri bližšie: Archiv Kanceláře 
prezidenta republiky Praha (ďalej len AKPR Praha), fond Církev pravoslavná (města) 
1965–1969; Církev řeckokatolická (města) 1965–1969; Archív Ústavu pamäti národa 
v Bratislave (ďalej len AÚPN Bratislava), fond Krajská správa ZNB Správa ŠtB Košice – fond 
B 10/II. 1948–1991, kart. 1, inv. č. 8, Trestné činy a prečiny, Humenné 30. 6. 1968. Ďalšia 
literatúra: Pecka, J. – Belda, J. – Hoppe, J.: Občanská společnost, s. 237; Štefanský, M.: 
Slovensko v rokoch 1967–1970, s. 445–446. 

15 AKPR Praha, fond Církev pravoslavná (města) 1965–1969, neusporiadané, bez sign.; Církev 
řeckokatolická (města) 1965–1969, neusporiadané, bez sign. 

16 V štúdii uprednostňujeme pôvodné, nie terajšie územnosprávne členenie, preto v niektorých 
prípadoch sa začlenenie obce do  okresu nemusí zhodovať so súčasným územnosprávnym 
členením. 

17 O incidente sa dozvedáme aj z kroniky farnosti Ladomirová. Pozri bližšie: Хроника прихода 
Ладомировой. Ladomirová: b. v., b. r., s. 75–77; Archív pravoslávneho farského úradu (ďalej 
len APFÚ Ladomirová), fond Spisy rôznej proveniencie, neusporiadané, bez sign. 
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žobných kníh (Evanjelium a antimenzion18); Hnojné, Trnava pri Laborci 
a Úbrež (okr. Michalovce): zničenie chrámových dverí.19 

2)  fyzické napadnutie (ublíženie na zdraví) – na základe policajných správ 
sa dozvedáme, že k týmto činom došlo v Bukovciach, Kečkovciach a St-
ročíne (okr. Svidník): hádky a  bitky medzi veriacimi, ublíženie na  tele 
zo strany pravoslávneho kurátora gréckokatolíckemu veriacemu, ktorého 
ošetrenie si vyžiadalo hospitalizáciu v nemocnici, útoky na pravoslávnych 
duchovných spojené s  vniknutím gréckokatolíckych veriacich do  far-
ských budov; Kolonica (okr. Humenné): usmrtenie pravoslávneho farára 
Jozefa Halgaša gréckokatolíckym kurátorom M. Lenkom;20 Brusnica (okr. 
Bardejov): vzájomné potýčky medzi veriacimi; Bežovce a Kožuchov (okr. 
Trebišov): fyzické napadnutie pravoslávneho kňaza gréckokatolíckymi 
veriacimi; Jakubany (okr. Stará Ľubovňa): ublíženie na tele spojené s oše-
trením v nemocnici;21 Kožuchov (okr. Michalovce): fyzické napadnutie 
pravoslávneho duchovného a dvoch poslucháčov PBF; Bardejov, Cígeľ-
ka, Petrová, Rešov, Chmeľová (okr. Bardejov): ublíženie na tele; Čabiny, 
Čukalovce a  Šmigovce (okr. Humenné): napadnutie gréckokatolíckeho 
veriaceho Michala Saláka pravoslávnymi veriacimi, bitka medzi bratmi 
Jánom a Štefanom Bajcurom z dôvodu konfesionálnych rozporov, násil-

18 Antimenzion je šatka obdĺžnikového tvaru (cca 70 × 50 cm). Na látke je vyobrazené snímanie 
Ježiša Krista z kríža. V rohoch sú zobrazení evanjelisti. Antimenzion svätí biskup výhradne 
pri vysviacke nového oltára, ktorý súčasne pomaže svätým olejom (myrom). 

19 AKPR Praha, fond Církev pravoslavná (města) 1965–1969, neusporiadané, bez sign.; Církev 
řeckokatolická (města) 1965–1969, neusporiadané, bez sign.; ŠA Košice, fond Sekretariát 
predsedu a Rada Východoslovenského KNV 1960–1969 (ďalej len SPaR Vsl. KNV 1960–1969), 
kart. 234, inv. č. 234, Správa o cirkevno-politickej situácii na úseku pravoslávnej a grécko-
katolíckej cirkvi, Košice 1968–1969; ŠA Košice, fond Východoslovenský KNV v  Košiciach 
– odbor školstva a kultúry 1960–1969 (ďalej len Vsl. KNV v Košiciach – OŠaK 1960–1969), 
kart. 215, inv. č. 187, Správa o cirkevno-politickej situácii, Košice a Michalovce 1968–1969; 
ŠA Košice, fond SPaR Vsl. KNV 1960–1969, kart. 234, inv. č. 234, Správa o cirkevno-politickej 
situácii na úseku pravoslávnej a grécko-katolíckej cirkvi, Košice 1968–1969. Pozri aj literatúru: 
Štefanský, M.: Slovensko v rokoch 1967–1970, s. 445–446; Pecka, J. – Belda, J. – Hoppe, J.: 
Občanská společnost, s. 236–237. 

20 Lupčo, Martin: Gréckokatolícka a  pravoslávna cirkev na  Slovensku v  rokoch 1968–1980. 
Hľadanie spoločného „modus vivendi“. In: Coranič, Jaroslav – Koprivniaková, Jana 
– Šturák, Peter: Gréckokatolícka cirkev na  Slovensku vo svetle výročí 2. Prešov 2012, 
s. 165–177. 

21 Ďalší otrasný čin bratov gréckokatolíkov v Jakubanoch. Odkaz sv. Cyrila a Metoda, 15, 1969, 
č. 5, s. 120–121. 
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nosti voči pravoslávnym duchovným22 a Litmanová (okr. Stará Ľubovňa): 
napadnutie a ublíženie na zdraví.23 

3)  násilné deložovanie duchovného sa vyskytlo v  obci Brezine, Cejkove 
a Kuzmiciach (okr. Trebišov): vyštvanie pravoslávneho kňaza z  farnos-
ti; Rudlov (okr. Michalovce): vyhrážanie sa a vyháňanie pravoslávneho 
duchovného s rodinou z farnosti; Ďačov, Geraltov, Klenov a Varhaňov-
ce (okr. Prešov): nespokojnosť a násilné vysťahovanie z farských budov; 
Jakubany a Litmanová (okr. Stará Ľubovňa): deložovanie pravoslávneho 
farára Bieloruského v Jakubanoch a napadnutie pravoslávneho duchov-
ného Šimona Oprondeka gréckokatolíckymi veriacimi pod vedením Mi-
chala Hlinku;24 Choňkovce (okr. Michalovce): odobratie farskej budovy 
a Stropkov (okr. Bardejov): násilné vyhnanie pravoslávneho farára z far-
ského bytu.25

4)  problém násilného zabavenia kľúčov: krádeže kľúčov od kostolov, príp. 
fár sa s  väčšou či menšou periodicitou objavili v  Košiciach (okr. Koši-
ce);26 Ďačove, Geraltove, Ľubovci, Petkovciach, Ruskej Novej Vsi a Var-

22 ŠA Košice, Vsl. KNV v Košiciach – OŠaK 1960–1969, kart. 217, inv. č. 188, Informácie o spo-
roch medzi gréckokatolíckymi a pravoslávnymi veriacimi vo Východoslovenskom kraji; Ne-
vyriešená náboženská otázka v Čabinách, Košice, Humenné 1968–1969. 

23 AKPR Praha, fond Církev pravoslavná (města) 1965–1969, neusporiadané, bez sign.; AKPR 
Praha, fond Církev řeckokatolická (města) 1965–1969, neusporiadané, bez sign.; ŠA Košice, 
Vsl. KNV v Košiciach – OŠaK 1960–1969, kart. 215, inv. č. 187, Správa o cirkevno-politickej 
situácii, Košice a Michalovce 1968–1969; ŠA Košice, fond SPaR Vsl. KNV 1960–1969, kart. 
234, inv. č. 234, Správa o cirkevno-politickej situácii na úseku pravoslávnej a grécko-katolíckej 
cirkvi, Košice 1968–1969. Pozri aj literatúru: Pecka, J. – Belda, J. – Hoppe, J.: Občanská 
společnost, s. 236–237; Štefanský, M.: Slovensko v rokoch 1967–1970, s. 445–446. 

24 Križiacka vojna v Jakubanoch. Odkaz sv. Cyrila a Metoda, 15, 1969, č. 11, s. 253–254; Barbari 
na fare alebo noc v Litmanovej. Odkaz sv. Cyrila a Metoda, 15, 1969, č. 9, s. 209–210. 

25 AKPR Praha, fond Církev pravoslavná (města) 1965–1969, neusporiadané, bez sign., Ján 
Jacko, Choňkovce, okr. Michalovce – žádost o pomoc, Praha 21. 2. 1969; AKPR Praha, fond 
Církev řeckokatolická (města) 1965–1969, neusporiadané, bez sign.; ŠA Košice, Vsl. KNV 
v Košiciach – OŠaK 1960–1969, kart. 215, inv. č. 187, Správa o súčasnej cirkevno-politickej 
situácii v gréckokatolíckej, pravoslávnej a rím. kat. cirkvi v okrese Prešov, Prešov 1968. Pozri aj 
literatúru: Pecka, J. – Belda, J. – Hoppe, J.: Občanská společnost, s. 236–237; Štefanský, M.: 
Slovensko v rokoch 1967–1970, s. 445–446. 

26 Z uznesenia predsedníctva Vsl. KV KSS v Košiciach sa dozvedáme, že odňatie kľúčov sa usku-
točnilo násilne na príkaz J. Kubašovského, predsedu Vsl. KNV, pri príležitosti návštevy dono-
ra a podporovateľa, kanadského veľkopriemyselníka Štefana Romana. Toto násilné zabavenie 
kľúčov sa uskutočnilo v prvej polovici roka 1968 a patrilo k prvým prípadom sporov medzi 
veriacimi oboch cirkví v Košiciach. ŠA Košice, fond Východoslovenský krajský výbor KSS 
v Košiciach 1960–1990 (ďalej len Vsl. KV KSS v Košiciach 1960–1990), kart. 183, inv. č. 53, 
Analýza vývoja cirkevno-politickej situácie za  posledné roky vo Východoslovenskom kraji 
– súčasný stav a návrh opatrení v cirkevno-politickej práci a svetonázorovej výchove v kraji, 
Košice 14. 10. 1970. 
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haňovciach (okr. Prešov); Rafajovciach (okr. Humenné); Petrovej (okr. 
Bardejov); Stročíne (okr. Svidník) a  Choňkovciach (okr. Michalovce).27 
Na tomto mieste je ešte dôležité spomenúť, že odňatie kľúčov bolo pred-
metom sporov aj v ďalších rokoch. Pravoslávni veriaci pri spoluužívaní 
kostolov častokrát kľúče nedostali, čo následne viedlo k  hádkam a  vý-
tržnostiam. Tieto konfl ikty boli zaznamenané štátnou bezpečnosťou 
v týchto farnostiach: Bardejov (okr. Bardejov), Humenné (okr. Humen-
né), Kojšov a Závadka (okr. Spišská Nová Ves), Sabinov a Drienica (okr. 
Prešov) a nakoniec i v Ľubici (okr. Poprad).28 

5)  národnostná otázka, hoci sa prejavovala sporadicky, predsa len zohrala 
významnú úlohu pri náboženských sporoch. Jej význam spočíval v tom, 
že ak sa pravoslávny kňaz hlásil k  ukrajinskej národnosti, prihlásili sa 
k nej aj jeho veriaci. Gréckokatolícki veriaci sa potom zvyčajne prihlásili 
k národnosti slovenskej, čím sa dedina rozdelila do dvoch znepriatele-
ných táborov.29 Napríklad v Medzilaborciach (okr. Humenné) sa vzájom-
né spory medzi gréckokatolíckou a  pravoslávnou cirkvou vystupňovali 
až do  takej miery, že museli zasahovať nielen bezpečnostné, ale aj naj-
vyššie orgány štátnej moci (počnúc od predsedu Vsl. KNV v Košiciach 
J. Gabrišku cez prvého tajomníka ÚV KSČ V. Biľaka30 a predsedu vlády 
SSR Štefana Sádovského31 až po prezidenta republiky Ludvíka Svobodu). 
Aj keď prioritným tu bolo prinavrátenie kostola a fary gréckokatolíkom, 
predsa len v danej situácii i národnostný problém zohral svoju podstatnú 
úlohu. V korešpondencii sa uvádzalo, že v Medzilaborciach neslobodno 
povoliť gréckokatolícku cirkev, a to z národnostných dôvodov, pretože čo 
pravoslávny, to Ukrajinec alebo Rusín, ale čo gréckokatolík, to Slovák.32 

27 AKPR Praha, fond Církev pravoslavná (města) 1965–1969, neusporiadané, bez sign., Ján 
Jacko, Choňkovce, okr. Michalovce – žádost o pomoc, Praha 21. 2. 1969; AKPR Praha, fond 
Církev řeckokatolická (města) 1965–1969, neusporiadané, bez sign.; ŠA Košice, Vsl. KNV 
v Košiciach – OŠaK 1960–1969, kart. 215, inv. č. 187, Správa o súčasnej cirkevno-politickej 
situácii v gréckokatolíckej, pravoslávnej a rím. kat. cirkvi v okrese Prešov, Prešov 1968. Pozri 
aj literatúru: Štefanský, M.: Slovensko v rokoch 1967–1970, s. 445–446; Pecka, J. – Belda, J. 
– Hoppe, J.: Občanská společnost, s. 236–237. 

28 NA Praha, fond MK ČSR, SPVC 1967–1990, kart. 225, bez sign., Nedoriešené naliehavé pro-
blémy na farnostiach – žiadosť o Vašu pomoc, Prešov 3. 4. 1981. 

29 ŠA Košice, Vsl. KNV v Košiciach – OŠaK 1960–1969, kart. 217, inv. č. 188, Zpráva o cirkev-
no-politickej situácii z hľadiska sporov medzi grécko-katolíckou a pravoslávnou cirkvou vo 
Východoslovenskom kraji, Košice 31. 1. 1969. 

30 V apríli 1969 ho vo funkcii vystriedal G. Husák. 
31 Š. Sádovského vo funkcii premiéra SSR vymenil od 4. mája 1969 Peter Colotka. 
32 ŠA Košice, Vsl. KNV v Košiciach – OŠaK 1960–1969, kart. 217, inv. č. 188, Prinavrátenie 

gréckokatolíckeho kostola a  fary občanom gréckokatolíckej príslušnosti - súrenie, Košice 
15. 4. 1969. 
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Najväčšie úskalie brániace pokojnému spolunažívaniu spočívalo v posta-
ve pravoslávneho farára Michala Begu,33 pretože „všetko zlo a nenormálny 
život cirkevno-politický v  našom meste pochádza od  pravoslávneho popa 
Begu, ktorého nespravodlivo podporujú jednotlivci z miestnych a okresných 
orgánov.“34 Kameňom úrazu sa stalo už spomínané spoločné užívanie chrá-
mu. Prekvapením však bolo to, že v Medzilaborciach boli k dispozícii dva 
chrámy, t.j. gréckokatolícky aj pravoslávny. Krivdu v danom prípade pociťo-
vali gréckokatolíci v  tom, že takmer dvestoročný pôvodne gréckokatolícky 
chrám zostal v  správe pravoslávnej cirkvi, zatiaľ čo pravoslávny chrám vy-
budovaný v rokoch 1948–1949 bol prisúdený rozhodnutím správnej komi-
sie Vsl. KNV pravoslávnej cirkvi a gréckokatolíci mali len spoluužívateľské 
právo. 

Gréckokatolícki veriaci si preto oprávnene kládli otázku: Prečo majú pra-
voslávni aj gréckokatolíci užívať spoločný kostol (v danom prípade pravo-
slávny), keď gréckokatolíci sa domáhajú svojho a pravoslávni majú tiež svoj 
vlastný kostol a obidva sú takmer v centre mesta? „[…] Zdravý um aj najjed-
noduchších ľudí hovorí o tom, že v obciach, kde je len jeden kostol, a kde po-
pri väčšine gr. katolíkov dobrovoľne vznikli aj pravoslávni, jedine tam môže 
byť reč o  prípadnom spoločnom používaní jediného kostola príslušníkmi 
obidvoch cirkví. Ale v Medzilaborciach, kde obidve cirkve majú v majetku 
svoje vlastné kostoly, niet spomínanej odkázanosti na spoločné užívanie jed-
ného kostola a  podobné riešenie je naprosto nenormálne, ale zámerné zo 
strany vplyvných jednotlivcov.“35 Situácia sa vyhrotila až natoľko, že museli 
zasahovať orgány štátnej bezpečnosti. K čiastočnému upokojeniu došlo, keď 
bola gréckokatolíckym veriacim v  „spornom“ chráme povolená prvá svätá 
liturgia dňa 1. apríla 1971 a defi nitívne vec vyriešilo rozhodnutie Okresného 
národného výboru v Medzilaborciach, ako aj štátnej správy a  eparchiálnej 
rady, kedy dňom 15. februára 1976 boli odovzdané kľúče od hlavných dverí 
chrámu a zvonice gréckokatolíkom.36 Podobných prípadov by sme našli viac. 

33 Životné jubileum. Odkaz sv. Cyrila a Metoda, 20, 1974, č. 7, s. 165. 
34 ŠA Košice, Vsl. KNV v Košiciach – OŠaK 1960–1969, kart. 217, inv. č. 188, Prinavrátenie 

gréckokatolíckeho kostola a  fary občanom gréckokatolíckej príslušnosti – súrenie, Košice 
15. 4. 1969. 

35 ŠA Košice, Vsl. KNV v Košiciach – OŠaK 1960–1969, kart. 217, inv. č. 188, Žiadosť (sťažnosť) 
vo veci zdĺhavého riešenia cirk. záležitostí gréckokatolíkov v Medzilaborciach, Medzilaborce 
18. 1. 1969. 

36 Farská kronika PCO v Medzilaborciach. In: http://pcomedzilaborce.orthodox.sk/historia [cit. 
9. 6. 2013]. 
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Nepokoje vznikli aj v ďalších obciach, ako napríklad v Krásnom Brode (okr. 
Medzilaborce) a Vyšnom Orlíku (okr. Bardejov).37 

Tab. č. 1: 
Prehľad trestných činov spáchaných v rokoch 1968–1970 v súvislosti s cir-
kevnou problematikou 

Štruktúra trestných činov podľa zákonných ustanovení trestného zákonníka
Okr. OVB Celkový počet 

trestných 
činov

§
155

§
156

§
171

§
196

§
197

§
202

§
221

§
224

§
225

§
236

§
238

§
257

Celkový počet 
stíhaných osôb

Bardejov  1 1   1

Humenné  7 1 5 1  10
Michalovce 10 3 1 2  3 1  49
Poprad  1  1   8
Svidník  8 1 1 1 2 1  2  13
St. Ľubovňa 13 1 1 1 10  68
Trebišov  6 1 1  4  30
Spolu 46 2 2 1 2 4 1 9 1 1 2 20 1 179

Legenda: 
§ 155 – útok na verejného činiteľa
§ 156 – vyhrážanie sa verejnému činiteľovi
§ 171 – marenie výkonu úradného rozhodnutia
§ 196 – násilie spáchané proti skupine obyvateľstva
§ 197 – násilie spáchané proti skupine obyvateľstva a proti jednotlivcom
§ 202 – výtržníctvo
§ 221 – ublíženie na zdraví 
§ 224 – ublíženie na zdraví z nedbalosti 
§ 225 – bitka (ruvačka) 
§ 236 – obmedzovanie slobody vyznania 
§ 238 – porušovanie domovej slobody 
§ 257 – poškodzovanie cudzej veci 

ŠA Košice, fond Východoslovenský krajský výbor KSS v Košiciach 1960–1990, kart. 183, inv. 
č. 53, Analýza vývoja cirkevno-politickej situácie za posledné roky vo Východoslovenskom kra-
ji – súčasný stav a návrh opatrení v cirkevno-politickej práci a svetonázorovej výchove v kraji, 
Košice 14. 10. 1970. 

Na základe uvedenej tabuľky možno len dodať, že kvantitatívne najvyšší 
počet trestných činov bol zaznamenaný v okresoch Stará Ľubovňa (13) a Mi-
chalovce (10). Najkonsolidovanejšie pomery prevládali v okresoch Bardejov 
a Poprad, kde bol zhodne zaevidovaný iba jeden trestný čin, v bardejovskom 
37 ŠA Košice, fond SPaR Vsl. KNV 1960–1969, kart. 234, inv. č. 234, Správa o cirkevno-politickej 

situácii na úseku pravoslávnej a grécko-katolíckej cirkvi, Košice 15. 10. 1968. 
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okrese ublíženie na zdraví a v popradskom okrese porušovanie domovej slo-
body. Tieto trestné činy patrili aj k najčastejším na východnom Slovensku. 
Súhrnne bol celkový počet trestných činov vo Východoslovenskom kraji 
v sledovanom období 46, z ktorých bolo obvinených 179 osôb. 

Teraz prejdeme na druhú skupinu, ktorej obsahom boli konfl ikty nená-
silnej povahy, t.j. politického a personálneho (osobného) rázu. 
1)  politické spory: prejavovali sa v straníckych organizáciách, príp. v radoch 

funkcionárov národných výborov. Najznámejším prípadom bola obec 
Slovinky (okr. Spišská Nová Ves), kde gréckokatolícki veriaci obviňovali 
Miestny národný výbor z nadržiavania pravoslávnym. Argumentom sa 
stalo tvrdenie, že národný výbor od roku 1950 bol len v rukách pravo-
slávnych, kde boli aj v šesťdesiatych rokoch títo veriaci, a preto nadržia-
vajú pravoslávnym. V dôsledku toho sa lobovalo s tipovaním budúcich 
funkcionárov do národného výboru, kto koho bude voliť a pod. Obdobné 
stanovisko sa vytvorilo aj v miestnej organizácii strany.38 

2)  personálne spory: spočívali v osobe kňazov pravoslávnej aj gréckokato-
líckej cirkvi. V rámci podrobnej typológie ich môžeme rozdeliť do týchto 
skupín:

 a) veriaci, ktorí podporovali svojho pravoslávneho kňaza a  odmietali 
stanovisko biskupstva, keď ho chcelo premiestniť na novú faru, súčasne 
odmietali prijať nového duchovného, obzvlášť keď pochádzal z  bývalej 
gréckokatolíckej rodiny; b) veriaci spolu s  duchovným prešli z  pravo-
slávnej do  gréckokatolíckej cirkvi, pričom biskupský úrad chcel kňaza 
premiestniť na novú faru; c) veriaci požadovali, aby sa do obce vrátil pô-
vodný kňaz, ktorý v nej pôsobil pred rokom 1950, avšak nie vždy tejto 
požiadavke bolo vyhovené; d) spor medzi pravoslávnymi duchovnými 
v dôsledku postoja k osobe bývalého biskupa-vikára Metoda (Kančuha)39 
po  zrealizovaní podpisovej akcie požadujúcej jeho návrat do  funkcie. 
Konfl ikty tohto druhu sme postrehli v obciach Brezina (okr. Trebišov),40 
Bačkov, Nový Ruskov, Streda nad Bodrogom, Stanča, Veľká Tŕňa (okr. 

38 Śtefanský, M.: Slovensko v  rokoch 1967–1970, s. 451–452. Ďalšia literatúra: Pecka, J. –  
Belda, J. – Hoppe, J.: Občanská společnost 1967–1970, s. 239. 

39 Metod – Michal Kančuha (28. marec 1921 Vyšný Orlík, okres Svidník – 6. máj 1982 Kolín, 
Česká republika). V rokoch 1962–1964 bol pomocným michalovským biskupom, avšak roku 
1964 bol pre porušenie cirkevnej disciplíny suspendovaný (odchod do USA). Pozri bližšie: 
horkaj, Štefan: 50. rokov pravoslávnej michalovskej eparchie – biskupstva. Odkaz sv. Cyrila 
a Metoda, 46, 2000, č. 7, s. 9. Pozri aj ŠA Košice, Vsl. KNV v Košiciach – OŠaK 1960–1969, 
kart. 215, inv. č. 187, Informatívna správa o cirkevno-politickej situácii v okrese Michalovce, 
Michalovce 3. 10. 1968. 

40 Štefanský, M.: Slovensko v rokoch 1967–1970, s. 451. Ďalšia literatúra: Pecka, J. – Belda, J. 
– Hoppe, J.: Občanská společnost 1967–1970, s. 239.
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Trebišov), Helcmanovce, Poráč (okr. Spišská Nová Ves) a Čemerné (okr. 
Vranov).41 Isté napätie sa prejavilo aj v  michalovskej eparchii, kde čas-
té zmeny vo vedení biskupského úradu vyústili do  vzájomných sporov 
z  dôvodu, že vo vedení boli všetci staropravoslávni duchovní a  bránili 
mladým duchovným, tj. absolventom Pravoslávnej bohosloveckej fakul-
ty pochádzajúcim z gréckokatolíckych rodín zaujať svoju funkciu. Tieto 
„turbulencie“ len pridávali polienka do ohňa a ešte viac destabilizovali už 
aj tak neutešené pomery na východnom Slovensku. 
Situácia sa čím ďalej, tým viac komplikovala. Vsl. KNV videl najväčší 

problém pri riešení sporných otázok v neochote predstaviteľov tak grécko-
katolíckej, ako aj pravoslávnej cirkvi. Prístup k riešeniu sporov v duchu eku-
menizmu, dohody, príp. kompromisom sa ukázal ako „beh na  dlhé trate“. 
Krajský cirkevný tajomník Z. Bodogh tento neutešený stav na východnom 
Slovensku okomentoval slovami: „Prístup biskupských úradov oboch cirkví 
k riešeniu problému je jednostranný, vychádzajúci nie z potrieb konsolidácie 
pomerov, ale z otázok prestíže a existencie.“42 

Ako už bolo zhora povedané, problematikou vzťahov medzi gréckokato-
líckou a pravoslávnou cirkvou sa zaoberali aj najvyššie štátne a stranícke or-
gány, nielen na regionálnej, ale aj ústrednej úrovni. Dňa 27. februára 1970 sa 
v Košiciach uskutočnila pracovná porada troch ministerstiev (kultúry, vnú-
tra a justície) za účasti ideologického tajomníka ÚV KSČ Ľudovíta Pezlára 
(1929–1994), vrátane ďalších pracovníkov štátnej správy. Záver, vyslovený 
po vzájomnom konsenze, sympatizoval viac s pravoslávnou ako gréckoka-
tolíckou cirkvou. Mal byť zabezpečený návrat všetkých násilne deložovaných 
pravoslávnych kňazov z farských budov a cirkevné objekty mali byť prina-
vrátené pôvodnému vlastníkovi. Okresná a miestna samospráva s pomocou 
bezpečnostných orgánov mala vynaložiť všetko úsilie na to, aby sa predišlo 
ďalším konfesionálnym sporom. Zmeny sa uskutočnili aj v personálnom ob-
sadení gréckokatolíckeho ordinariátu v  Prešove.43 Viacerým gréckokatolíc-
kym duchovným sa odobrali štátne súhlasy na vykonávanie povolania. Pre 
dlhotrvajúce spory medzi cirkvami sa zakázali masové zhromaždenia a v de-
siatich obciach bola pozastavená činnosť gréckokatolíckej aj pravoslávnej 
cirkvi.44

41 ŠA Košice, fond SPaR Vsl. KNV 1960–1969, kart. 234, inv. č. 234, Správa o cirkevno-politickej 
situácii na úseku pravoslávnej a grécko-katolíckej cirkvi, Košice 15. 10. 1968. 

42 ŠA Košice, fond SPaR Vsl. KNV 1960–1969, kart. 234, inv. č. 234, Správa o cirkevno-politickej 
situácii na úseku pravoslávnej a grécko-katolíckej cirkvi, Košice 15. 10. 1968. 

43 Z funkcie boli odvolaní riaditeľ ordinariátu Andrej Zima, tajomník Štefan Ujhelyi a archivár 
Michal Sabadoš. 

44 Barnovský, M.: Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev, s. 303. 
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Ďalší krok vedúci ku stabilizácii pomerov predstavoval dokument Ná-
vrh dlhodobého postupu v oblasti cirkevnej politiky a svetonázorovej výchovy 
na Slovensku, ktorý na svojej schôdzi prijalo predsedníctvo ÚV KSS 31. au-
gusta 1971. Majetkovoprávne otázky medzi oboma konfesiami sa mali riešiť 
tak, „aby nevyvolávali problémy politického charakteru“, tj. predovšetkým 
dohodami medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou podľa vládneho 
nariadenia č. 70/1968 Zb. a metodických pokynov Ministerstva kultúry SSR 
zo dňa 21. novembra 1969.45 V ďalších otázkach (styk vedenia s Vatikánom, 
menovanie sídelného biskupa, charita, rehole atď.), ako uvádzal dokument, 
sa malo postupovať obdobným spôsobom ako pri rímskokatolíckej cirkvi. 
Politika vládnucej garnitúry uplatňovala de facto voči gréckokatolíckej cirk-
vi rovnaký postup ako pri rímskokatolíckej cirkvi. Na základe tejto premisy 
môžeme logicky vyvodiť záver, že mocenská elita po skúsenostiach s tzv. Ak-
ciou „P“ roku 1950 si už opätovne netrúfala zakázať gréckokatolícku cirkev, 
lebo by to vyvolalo vlnu ešte väčších nepokojov.46 Ministerstvo kultúry SSR 
nakoniec zhodnotilo celkovú situáciu uspokojivo, pretože „samotné problé-
my možno zvládnuť prostredníctvom štátnej správy a z politického hľadiska 
pominuli dôvody, ktoré v roku 1969 oprávnene viedli k úvahám o samotnej 
existencii gréckokatolíckej cirkvi.“47 

Problematická otázka spoločného užívania chrámov bola aj napriek 
vyššie uvedeným pokusom o zmier neustále „Eridiným jablkom“, ktoré za-
mestnávalo štátne a stranícke orgány. Štátna moc tu vystupovala nielen ako 
sprostredkovateľ, ale aj ako arbiter a kat. Pod jej nátlakom sa do konca marca 
1974 uzavrelo 68 dohôd. Avšak obidve cirkvi neustále zvyšovali svoje nároky. 
Pravoslávna cirkev sa domáhala spoločného používania chrámov v ďalších 
33 a gréckokatolícka v 30 prípadoch.48 Zároveň gréckokatolícka cirkev po-
žadovala, aby sa pri majetkových záležitostiach vychádzalo zo situácie spred 
roka 1950, kým pravoslávni trvali na roku 1968. Tieto „napäté“ vzťahy medzi 
gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou v rokoch 1969–1989 nakoniec vy-
ústili do ďalšej „gréckokatolíckej krízy“, ktorá sa objavila v pravoslávnej cirk-
vi v roku 1989. Prispeli k tomu i nátlakové akcie v podobe podpisových akcií 
gréckokatolíckeho ordinára, duchovných a veriacich za prinavrátenie cirkev-

45 ŠA Košice, fond Vsl. KV KSS v Košiciach 1960–1990, kart. 372, inv. č. 65, Dlhodobý postup 
pri uplatňovaní cirkevnej politiky strany a vedecko-ateistickej výchovy vo Východosloven-
skom kraji po XVI. zjazde KSČ a zjazde KSS vo Východoslovenskom kraji, Košice 27. 1. 1982. 

46 Barnovský, M.: Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev, s. 306. 
47 Tamže, s. 304. 
48 Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945–1992. Bratislava 1998, 

s. 220–224. 

Sondáž do typológie konfliktov medzi gréckokatolickou 
a pravoslávnou cirkvou v období normalizácie



262

ného majetku. Rozpory pretrvávali i následkom predaja pozemkov a záhrad, 
ktoré pred rokom 1950 vlastnila gréckokatolícka cirkev.49

K  zostreniu vzájomných vzťahov dochádzalo aj v  dôsledku nie celkom 
uvážených činov, akým bola napríklad oslava 25. výročia likvidácie únie 
v Prešove v roku 1975. V periodiku Odkaz sv. Cyrila a Metoda sa objavilo 
niekoľko článkov oslavujúcich Veľký sobor, ktoré vyvolali v radoch grécko-
katolíckej cirkvi pobúrenie. Ordinár J. Hirka napísal metropolitovi Dorotejo-
vi (Filipp) list, v ktorom reagoval na danú situáciu. Vyslovil sklamanie nad 
postojom pravoslávnej cirkvi, pričom mu pripomenul mieru viny za udalos-
ťami z roku 1950.50 Krátko pred pádom totalitného režimu stranícky aparát 
konštatoval, že problémy pretrvávajú nielen v majetkovoprávnej oblasti, ale 
aj v otázke spoločného užívania chrámov a uspokojovania náboženských po-
trieb veriacich. Za  problematické okresy boli označené Bardejov, Humen-
né, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa a Svidník. Príčina spočívala v neochote 
oboch cirkví dohodnúť sa a v nečinnosti ústredných orgánov.51 

Určitým konsolidačným prvkom sa stala „nežná revolúcia“ a nadchádzajú-
ci rok 1990. Jeho výsledkom bolo vysporiadanie majetkových vzťahov a prija-
tie zákonného opatrenia Predsedníctva SNR č. 211/1990 Zb. z 29. mája 1990, 
ktoré určilo povinnosť vrátiť gréckokatolíckej cirkvi majetok, ktorý vlastnila 
ku dňu 28. apríla 1950 s  tým, že v  osobitných prípadoch bude pravosláv-
na cirkev aspoň sčasti odškodnená. V priebehu deväťdesiatych rokov odo-
vzdala chrámy v 63 obciach prešovskej a v 27 obciach michalovskej eparchie. 
Na druhej strane v rovnakom čase bolo súčasne postavených 36 pravosláv-
nych chrámov v prešovskej a 18 chrámov v michalovskej eparchii.52 

49 Pešek, J. – Barnovský, M.: V zovretí, s. 178. 
50 Marek, Pavel – Lupčo, Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století. Prolegomena 

k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860–1992. 
Brno 2012, s. 381. 

51 ŠA Košice, fond Vsl. KV KSS v Košiciach 1960–1990, kart. 473, inv. č. 72, Správa o realizácii 
dokumentu „Dlhodobý postup pri uplatňovaní cirkevnej politiky strany a vedecko-ateistickej 
výchovy vo Východoslovenskom kraji“ na úseku NV, školstva, kultúry, spoločenských organi-
zácií NF a masovokomunikačných prostriedkov vo Východoslovenskom kraji a úlohy v tejto 
oblasti po 10. zasadnutí ÚV KSČ, Košice 14. 4. 1989. 

52 Konečný, Stanislav: Vývoj a niektoré problémy pravoslávnej cirkvi na Slovensku v 20. storočí. 
In: Mačala, Pavol – Marek, Pavel – Hanuš, Jiří (eds.): Církve 19. a 20. století ve slovenské 
a české historiografi i. Brno 2010, s. 570–571. 
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4 Záver 

Obdobie sedemdesiatych a  osemdesiatych rokov 20. storočia sa nieslo 
v  znamení nájdenia spoločného „modus vivendi“ medzi gréckokatolíckou 
a pravoslávnou cirkvou. Aj keď štátny aparát a stranícke vedenie pod tlakom 
verejnosti (príchod „Pražskej jari“) opätovne povolili činnosť gréckokato-
líckej cirkvi, ich presvedčenie, že do pol roka bude všetko vyriešené k plnej 
spokojnosti oboch strán, ukázalo sa ako naivné. Prejavilo sa to už čoskoro 
v incidentoch násilnej a nenásilnej povahy. Vysvetlení, prečo k tomu došlo, 
je určite viacero. Ani jedna z cirkví nechcela ustúpiť so svojich požiadaviek. 
Pritom dôležitú úlohu tu zohrala aj skutočnosť riadiaca sa starozákonným 
„oko za oko, zub za zub“, a zároveň nemalou mierou sa o to pričinili i nové 
pomery v čele štátu a strany, kde posty liberálne orientovaných komunistov 
boli obsadené stalinistami. Miera viny spočívala v absencii prijatia záväznej 
dohody medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou o rozdelení majet-
ku, spoluužívaní chrámov a úprave vzájomných vzťahov. Predlžovalo sa tak 
len obdobie tzv. provizória prejavujúce sa chaosom a  zmätkom. Právo tak 
prevzal do svojich rúk prostý ľud, ktorý si výtržnosťami a násilím vynucoval 
presadenie svojich požiadaviek. Šanca, že dôjde k náprave a odstráneniu sta-
rých krívd, bola skôr ilúziou. Až pád totalitného režimu a zmena štruktúry 
vládnej garnitúry v krajine vniesli nové svetlo do vzájomných vzťahov medzi 
oboma cirkvami. 

Resumé

Sondáž do typológie konfliktov medzi gréckokatolickou 
a pravoslávnou cirkvou v období normalizácie

Hlavným cieľom štúdie je typologizácia konfl iktov medzi gréckokatolíc-
kou a  pravoslávnou cirkvou v  období normalizácie. Vzhľadom na  fakt, že 
po obnove katolíckej cirkvi byzantského obradu v roku 1968 nedošlo medzi 
gréckokatolíckou a  pravoslávnou cirkvou ku kompromisu, resp. k  dohode 
o rozdelení majetku, majetkové a právne vzťahy sa ešte viac vyostrili. Vyús-
tili prevažne do miestnych konfl iktov, ktoré by sme mohli vo všeobecnosti 
rozdeliť podľa povahy na násilné a nenásilné. Do prvej skupiny patrili pre-
važne incidenty, ktoré začínali najprv slovnými urážkami, neskôr prerástli 
do narušovania osobnej a domovej slobody, a v niektorých prípadoch končili 
ublížením na zdraví, ba aj smrťou. Druhá skupina skôr zahŕňala rozpory ne-
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násilnej povahy (politického a personálneho charakteru). Dovolíme si tvrdiť, 
že príspevok ako prvý svojho druhu poukazuje na  jednotlivé náboženské 
konfl ikty, ktoré aj bližšie typologizuje podľa povahy. Nóvum v tomto prípade 
predstavuje sondáž do typológie konfl iktov medzi jednotlivými konfesiami 
od šesťdesiatych do deväťdesiatych rokov 20. storočia. 

Summary

The Probing into the Typology of Conflicts between the Greek 
Catholic and Orthodox Church during Normalization 

Th e main aim of the thesis is the typology of confl icts between the Greek 
Catholic and Orthodox Church during normalization. Aft er the restoration 
of Catholic Church´s Byzantine Rite in 1968, the compromise between Greek 
Catholic and Orthodox Church did not come respectively an agreement on 
the division of assets, their property and legal relations got worse or even 
more. Th ese relations resulted mainly in local confl icts that could be broadly 
classifi ed according to the nature as the violent and non-violent. Th e fi rst 
group were mainly incidents that started fi rst with verbal insults, later grew 
into a disturbing personal domicile, and in some cases have resulted in bodily 
injury or even death. Th e second group included contradictions rather of 
peaceful nature (political and personal character). We dare to say that the 
contribution as the fi rst of its kind focuses on the religious confl icts which 
are even more classifi ed by nature. Novelty in this case is probing into the 
typology of confl ict between the various confessions from the sixties to the 
nineties of 20th century. 
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Jordanes:
Gótské dějiny / Římské dějiny.
Ed. Stanislav Doležal.
Argo, Praha 2012.

Lukáš F. Peluněk

V uplynulém roce se do rukou zájemců o pozdní antiku a raný středo-
věk dostal první český překlad významného písemného pramene z poloviny 
6. století n. l. – Romana et Getica od gótského historika Jordana.1 Tento vítaný 
počin vyšel ve vydavatelství Argo jako 16. svazek edice Memoria medii aevi, 
jež v posledních letech hojně doplňuje naši odbornou literaturu o české pře-
klady méně dostupných středověkých pramenů. Spíše než v této edici, časově 
vymezené obdobím středověku, bychom snad očekávali vydání Jordanova 
díla v Antické knihovně – již několik generací historiků a klasických fi lolo-
gů však polemizuje nad tím, zda můžeme toto dílo považovat jednoznačně 
za pozdně antické, či raně středověké.2 Překladatelem, editorem textu a auto-
rem úvodní studie je PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D. z Historického ústavu 
Filozofi cké fakulty Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích, který se 
Jordanovým dílem v minulosti několikrát zabýval, mimo jiné v jedné kapi-
tole monografi e Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n. l., Praha 
2008. České vydání tohoto významného díla je rozděleno do  tří textových 
částí – předmluvou je krátká studie editora, druhou částí jsou pak Gótské 
dějiny (Getica) a třetí Římské dějiny (Romana). Kniha je doplněna poznám-
kovým aparátem k oběma spisům, přehledem římských císařů a králů ger-
mánských říší do doby Jordanovy, mapovými přílohami, bohatou bibliografi í 
a nepostradatelným jmenným a místním rejstříkem.

Editor českého překladu v úvodní studii nazvané Pozdně římský historik 
Jordanes a jeho dílo (s. 5–36) osvětluje Jordanovy životní osudy, kdy přemýš-
lí nad jeho mateřským jazykem (vzhledem k Jordanově malé znalosti latiny 
se přiklání spíše k řečtině, s. 15), nad jeho původem i profesí. Snaží se také 
vyvrátit mnohá nepravděpodobná tvrzení starších autorů, jako např. infor-
maci, že byl Jordanes biskupem v jižní Itálii (s. 10–11). Z textu totiž editor 
vyvozuje, že Jordanes nemohl mít žádné osobní pouto k Itálii, italský původ 
1 Autor bývá uváděn také pod jménem Iordanes, Iordanis či Iornandes.
2 Zatímco spis Romana je typickým příkladem antického výtahu z  prací starších autorů, 

v případě Getik se jedná o  jednu z prvních národních historií, typických pro historiografi i 
středověkou.
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Jordanovi připisovali (a připisují) koneckonců zejména italští badatelé. Dále 
je v krátkosti představen pravděpodobný hlavní pramen pro Jordanovo vy-
právění o dějinách Gótů – spis římského dějepisce Cassiodora známý jako 
Historia Gothorum,3 jenž sám Jordanes uvádí jako cenný zdroj při sepiso-
vání díla Getica. V další části textu se editor věnuje záměně jmen „Gótové“ 
a „Getové“, tento fenomén se však objevuje i u mnohých autorů před i po Jor-
danovi (např. Hieronymus, Orosius či Marcellinus Comes). Editor upozor-
ňuje i  na  jednoznačně přijímané datum sepsání Getik – rok 551. Jordanes 
totiž ve svém spise hovoří o moru, který „zažili před devíti lety“ (Getica 104). 
Od Prokopia (Válka s Peršany II, 22–23) přitom víme, že mor postihl Kon-
stantinopol uprostřed jara roku 542. S odkazem na Mommsenovu edici obou 
Jordanových spisů vypisuje editor jednotlivé řecké a latinské zdroje, jejichž 
seznam je uveden taktéž v bibliografi i (s. 299–308). Studii pak uzavírá zamy-
šlením nad významem Jordanova díla a jeho přesahem do dnešní doby. Zde 
se podivuje nad neznalostí Jordanova díla ze strany některých středověkých 
dějepisců (Beda Ctihodný, Řehoř z  Tours či Isidor ze Sevilly), upozorňuje 
na rozpor hodnoty obou spisů (Getica byla hojně excerpována, zatímco Ro-
mana byla ignorována) a  závěrem předkládá otázku věrohodnosti zmínek 
o prvních slovanských kmenech v obou spisech, kterou nechává nezodpo-
vězenou.

Jako první je v knize zařazen překlad spisu De origine actibusque Geta-
rum, jehož název byl Th eodorem Mommsenem v rámci přehlednosti zkrá-
cen na Getica. Jordanes v něm lokalizuje pravlast Gótů na ostrově Scandza 
a  líčí jejich putování severovýchodní Evropou do Skythie a dále do Dácie. 
V těchto pasážích ztotožňuje Góty a Gety a jednotlivé gótské a getské vlád-
ce nesprávně časově zařazuje. Do vypravování o dlouhé cestě Gótů Evropou 
vsouvá i nevěrohodné příběhy o válce Gótů se smyšleným „králem Egypťa-
nů“ jménem Vesosis, následném vítězství a tažení Gótů až do Egypta (Getica 
44–47). Nevynechává ani boje bájných Amazonek, o jejichž existenci nepo-
chybuje, připisuje jim gótský původ a tvrdí o nich, že svými výboji ovládly 
na jedno století téměř celé území Malé Asie (Getica 49–57). V závěru Getik 
narážíme na množství faktografi ckých nepřesností v popise událostí, které 
Jordanovi nebyly příliš vzdálené a  jejichž pamětníkem byl pravděpodobně 
i on sám. Jedná se především o události první poloviny 6. století, jak dokazuje 
např. kusý a zkratkovitý popis byzantského tažení proti Ostrogótům.

3 Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator (*cca 80. léta 5. stol.–80. léta 6. stol. n. l.) byl 
významným římským myslitelem, který působil na dvoře ostrogótského krále Th eodoricha 
Velikého. Ve službách Gótů také podle všeho sepsal dějiny tohoto národa o dvanácti knihách, 
které se nám však nedochovaly.

Lukáš F. Peluněk
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V kontrastu s dílem Getica se jeví druhý Jordanův spis, nazvaný De sum-
ma temporum vel origine actibusque gentis Romanorum, citovaný běžně podle 
Mommsenova úzu jako Romana. Anglický historik James J. O’Donell o něm 
v minulosti prohlásil, že je „výtahem z výtahů“, neboť se jedná o faktografi cky 
stručnější práci obsahující spíše základní historické údaje z dějin Římské říše. 
Jordanes jakožto křesťanský autor začíná spis typickým biblickým úvodem 
a  medailony jednotlivých starověkých vládců až po  založení města Říma. 
V této části textu formu vypravování příliš nemění, popisuje stručně války 
Římanů s jinými kmeny či národy a vyjmenovává jednotlivé vládce, osobnos-
ti a jejich činy. Císař Traianus je zde např. připodobňován v souhlase s antic-
kou tradicí k Alexandru Velikému (Romana 266–268). Jordanovo vyprávění 
končí vylíčením vpádu ostrogótského krále Totily do Říma roku 546. Ve spise 
Romana dokážeme rozpoznat, odkud Jordanes čerpal. Editor v poznámkách 
upozorňuje na ty části textu, které buďto přejal od jiných autorů a upravil, 
nebo je doslovně opsal. Spis je tedy klasickou ukázkou antického letopisu, 
vytvořeného zhuštěním úryvků z děl starších autorů v jeden celek.

Abychom plně pochopili význam Jordanova díla, musíme si uvědomit, 
jakou vypovídací hodnotu má a jaké údaje jsou v něm stále cenné. Základní 
význam obou spisů spočívá v tom, že se detailně zabývají dobou stěhování 
národů4 a podávají relativně přesné informace o dějinách starověké a raně 
středověké Dácie. Jordanes totiž vyjmenovává jednotlivé kmeny, které toto 
území postupně osidlovaly. Stejně tak jsou dodnes hodnotné údaje o  prv-
ních slovanských kmenech, přestože někteří badatelé příliš nedůvěřují jeho 
datování slovanského osídlení na území severně od Dácie již ve druhé po-
lovině 4. století. Podle Z. Měřínského však „nelze vyloučit, že v  této době 
se již Praslované formují na teritoriu, odkud koncem 5. století zahajují svoji 
expanzi“.5 Nemůžeme opomenout ani fakt, že spis Getica je de facto jediným 
dochovaným pramenem o historii Gótů, což refl ektuje i poznámkový aparát 
dotýkající se spíše problematiky gótských kmenů.

Jelikož se jedná o první překlad Jordanova díla do češtiny, nemůžeme jej 
srovnat s překladem jiným. K editorově práci je však možno uvést několik 
drobných poznámek. V úvodní studii se poměrně stručně (s. 22–24) věnu-
je problému Gótové versus Getové. V poznámkovém aparátu např. neupo-
zorňuje na jednotlivé části textu, kde Jordanes ve skutečnosti píše o Getech 
či o Gótech. V úvodu také absentuje zmínka o vztahu české historiografi e 
k Jordanovi a jeho dílu. Zjistili bychom totiž, že již v 19. století byla věnová-

4 Srov. se spisy Prokopia, který byl Jordanovým současníkem.
5 Cit. dle Bednaříková, Jarmila – Homola, Aleš – Měřínský, Zdeněk: Stěhování národů 

a východ Evropy. Praha 2006, s. 13.

Jordanes: Gótské dějiny / Římské dějiny
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na Jordanovým spisům pozornost v souvislosti se zmínkami o prvních slo-
vanských kmenech.6 Méně závažná připomínka se váže k  jazykové stránce 
českého překladu, neboť editor užívá poněkud archaického tvaru „Visigóti“ 
oproti vhodnějšímu „Vizigóti“. Domnívám se, že u moderního překladu an-
tického díla do českého jazyka by měla být brána v potaz druhá možnost.7 
Z hlediska koncepce knihy také vyvstává otázka, proč editor zvolil odlišné 
pořadí spisů – zatímco Th eodor Mommsen ve své edici zařazuje jako první 
spis Romana a jako druhý spis Getica, u českého překladu je tomu naopak. 
V ediční poznámce (s. 295–296) je přitom uvedeno, že se překladatel přidr-
žuje Mommsenovy standardní edice z roku 1882. I přes zmíněné připomínky 
je český překlad Jordana důležitou pomůckou pro zájemce o studium pozdně 
antických a raně středověkých dějin.

Lukáš F. Peluněk
Žerotínovo náměstí 11
779 00 Olomouc

6 Jmenujme např. Jána Kollára (Rozpravy o  jménách, počátkách a  starožitnostech národu 
slávského a  jeho kmenů. Budín 1830), Pavla Josefa Šafaříka (Slovanské starožitnosti. Praha 
1837), Václava Křížka (Dějiny starých Slovanů. Praha 1883) či Františka V. Sasinka (Jordanes 
a Slované. Praha 1886). Jordanes je zvěčněn i v předzpěvu Kollárovy básnické skladby Slávy 
dcera.

7 Srov. Droberjar, Eduard: Věk barbarů. Praha – Litomyšl 2002; Heather, Peter: Gótové. 
Praha 2002; Bednaříková, Jarmila: Stěhování národů. Praha 2003; Collins, Roger: Evropa 
raného novověku. Praha 2005; Bednaříková, J. – Homola, A. – Měřínský, Z.: Stěhování 
národů a  východ Evropy. Praha 2006; Marek, Václav – Oliva, Pavel  – Charvát, Petr: 
Encyklopedie dějin starověku. Praha 2008. Jmenované práce užívají tvaru „Vizigóti“.

Lukáš F. Peluněk
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Prchal, Vítězslav a kol.: 
Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní 
povahy k vojenským dějinám 16.–19. století. 
Univerzita Pardubice, Pardubice 2011. 

Josef Šrámek

Bylo již několikrát z různých stran konstatováno,1 že vojenské dějiny mají 
v českém dějepisectví specifi cké postavení. Na jednu stranu se těší nemalému 
zájmu čtenářstva, přičemž odvrácenou stranou tohoto zájmu je nadproduk-
ce titulů, jejichž kvalita není vždy valná (vhodným příkladem za všechny je 
doba druhé světové války). Na druhou stranu, vojenské dějiny nemají v české 
historiografi i pevnější místo. Jako specifi cký obor historického bádání nejsou 
v  podstatě pěstovány (výjimkou, potvrzující pravidlo jako by byla činnost 
Vojenského historického ústavu). Zdá se, že s  tím, jak do českého prostře-
dí pronikají v posledním dvacetiletí zahraniční teoretické a metodologické 
trendy a inspirace, odvrací se spolu s tzv. dějinami politickými pozornost ba-
datelů i od dějin válek a vojenských konfl iktů. Toto tvrzení jistě nelze absolu-
tizovat. Výraznému zájmu historiků se stále těší jak první, tak druhá světová 
válka, stejně jako válka třicetiletá. Zároveň však málokdo z těchto historiků 
by se označil nebo nechal označit za historika vojenských dějin. 

Vhodnou ilustrací je právě válka třicetiletá, která bývá studována jak 
po stránce jevů kulturních, sociálních, religiózních, propagandistických i po-
litických, stránka vojenská však nadále těží ze starších studií a bere se povětši-
nou jako něco, co je takříkajíc již vyřešeno. Medievistika fenomén válečnictví 
s drobnou výjimkou husitské revoluce (a i zde lze hovořit jen o jednotlivých 
případech a jménech badatelů) v podstatě neřeší, tereziánské války 18. století 
jsou téměř ignorovány (jako celé 18. století), války napoleonské či prusko-
-rakouská válka roku 1866 jsou polem, kde hraje prim hlavně dějepisectví 
regionální a v dobrém slova smyslu amatérské před historiografi í akademic-
kou. Tuto neveselou optiku lze ovšem i otočit – a výsledný obraz bude stejně 
pochmurný. Třebaže se pro snad každé historické období najdou výjimečné 
tituly, stále jako by platilo, že vojenské dějiny rovná se popis válečných kon-
fl iktů, strategie, taktiky, zbraní, uniforem, případně životopisy výjimečných 
vojevůdců. Opět stačí poukázat na desítky a desítky titulů o průběhu druhé 

1 Hutečka, Jiří (rec.): Jeremy Black, Rethinking Military History. In: Dějiny – teorie – kritika 1, 
2006, s. 168–172; Koldinská, Marie – Šedivý, Ivan: Válka a armáda v českých dějinách. Praha 
2008, s. 5–6, 116–118.
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světové války. Inspirace obecným vývojem historiografi e, jejích metod a te-
orie, která v zahraničí v oblasti vojenských dějin proběhla počínaje 60. lety 
20. století, si v českých souřadnicích jen pomalu razí cestu.2 Tak se stane, že 
překlad knihy Richarda Holmese Obrazy války se stane v domácím kontextu 
skoro převratnou událostí,3 natož aby byla v širším odborném fóru diskuto-
vána pod vlivem Th omase Kühnea a Benjamina Ziemanna či Jeremyho Blac-
ka otázka, co to vůbec jsou vojenské dějiny.4 

Výše nastíněné problémy v úvodu zmiňuje také hlavní redaktor recenzo-
vané knihy Mezi Martem a Memorií Vítězslav Prchal. Pojetí vojenských dějin 
v českých odborných kruzích dává do kontrastu právě s hnutím „new mili-
tary history“ v dějepisectví anglosaském. Podstatou tohoto směřování bylo 
absorbovat a aplikovat postupy ovlivněné trendy, odvozenými z historiogra-
fi e francouzské, za účelem oživení a modernizace samotných vojenských dě-
jin. Vedle kladení nových otázek a úsilí o novou optiku pohledu se výrazem 
těchto modernizačních snah stalo i  vyhledávání dosud opomíjených typů 
pramenů, mimo jiné např. deníků, memoárů či korespondence. Takto pojaté 
studium dějin války tak zkoumalo přednostně interakci vojska a civilní spo-
lečnosti a jejich vzájemné ovlivňování. K těmto kulturním či sociálním ději-
nám války se pak recenzovaná publikace slovy Vítězslava Prchala hlásí také.5 

Co se týče chronologického vymezení, kniha se věnuje období od pře-
lomu 16. a 17. století až do konce tzv. dlouhého 19. století, tj. po rok 1918. 
Teritoriálně pak pojednaná témata pokrývají s  jedinou výjimkou prostor 
někdejší habsburské monarchie, jejíž dějiny v  tomto období jsou obzvláště 
vhodné pro demonstraci různých možností a přístupů k vojenským dějinám. 
Autor prvního příspěvku, Milan Svoboda, se ujal představení zprávy Melchi-
ora z Redernu o obraně Velkého Varadína před Turky roku 1598. Tato zpráva, 
určená původně do rukou arcivévody Maxmiliána a císaře Rudolfa II., ov-
šem byla záhy upravena pro veřejnost a vydána tiskem coby propagandistické 
dílo, oslavující křesťanské zbraně a ukazující porazitelnost Turků (jen 4 roky 

2 Srov. Šedivý, Ivan: Česká historiografi e vojenství 1989–2002. Témata, metody, osobnosti, 
problémy, kontexty. Český časopis historický, 4, 2002, s. 868–901.

3 Holmes, Richard: Obrazy války. Chování člověka v bitvě. Praha 2011; srov. Prchal, Vítězslav 
(rec.): Richard Holmes, Obrazy války. Dějiny a současnost, 11, 2012, s. 44.

4 Kühne, Th omas – Ziemann, Benjamin (eds.): Was ist Militärgeschichte? Pa derborn 2000; 
Black, Jeremy: Rethinking Military History. London 2004. 

5 Stran inspirace se kniha hlásí k  titulu Epkehans, Michael – Förster, Stig – Hagemann, 
Karen (eds.): Militärische Erinnerungskultur: Soldaten im Spiegel von Biographien, Memoiren 
und Selbstzeugnissen, Paderborn 2006; srov. také titul Berding, Helmut – Heller, Klaus – 
Speitkamp, Winfried (eds.): Krieg und Erinnerung. Fallstudien zum 19. und 20. Jahrhundert. 
Göttingen 2000.
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předtím totiž Ferdinand z Hardeggu vydal Turkům pevnost Ráb). Svoboda 
se věnuje i refl exi varadínského vítězství na redernském panství a pomyslné-
mu druhému životu této události, která byla relativně široce medializována 
prostřednictvím oslavných básní, výstavy na libereckém zámku či ražbou pa-
mětních mincí. Redernova zpráva tak jako pramen ukazuje dobové vnímání 
tureckého nepřítele a fungování křesťanské propagandy a stylizace, stejně tak 
jako její vnímání současníky. Sama relace je závěrem přiložena v edici. 

Podobného tématu se drží i následující autor, Jan Al Saheb. Jeho tématem 
je tzv. patnáctiletá uherská válka s  Turky z  let 1593–1608, resp. její odraz 
v  korespondenci olomouckých biskupů Stanislava Pavlovského a  Františ-
ka z  Ditrichštejna. Autor nejprve záslužně shrnuje předhistorii patnáctile-
té války, aby čtenáři předestřel kontext v našem prostředí nepříliš známých 
událostí, a následně se už věnuje podrobnému rozboru korespondence obou 
zmíněných biskupů. Ve výsledku dokládá velký zájem a velice dobrou obe-
známenost s  uherskými událostmi té doby v  česko-moravském prostředí. 
V souřadnicích uherských dějin raného novověku se drží také další přispě-
vatel, Maroš Mačuha. Ten na základě úřední korespondence ze tří panství 
severozápadního Slovenska ukazuje dobové vnímání životní reality v době 
konce 16. a počátku 17. století. Tato oblast sice nebyla přímo zasažena boji 
s Turky, to však neznamená, že by se jí válka dotkla ztenčenou měrou. Oby-
vatelstvo severozápadní části Horních Uher bylo totiž neméně zasaženo po-
bytem a bez skrupulí vymáhanými nároky žoldnéřské armády ve  službách 
habsburských vladařů na  straně jedné, na  straně druhé pak protihabsbur-
skými vojsky na straně sedmihradského knížete Štěpána Bočkaje (nemluvě 
o zbojnictví, jež se v nepřehledných a těžkých časech silně rozmohlo).

Další pomyslný oddíl je věnován událostem třicetileté války. Jako první 
se ujal slova Jiří Hofman. Ten na základě rozboru korespondence švédského 
generála Johana Banéra podnětně přibližuje události let 1639–1641 a přede-
vším Banérovu strategii budování švédských opěrných bodů v Čechách, včet-
ně rozboru všech peripetií. Na  Hofmanovo pojednání navazuje Jan Kilián 
s tématem válečné korespondence císařského generála Martina Maxmiliána 
z Golče. Kilián zde navazuje na svou starší monografi i, věnovanou této osob-
nosti,6 což je asi jedním z důvodů proč je jeho příspěvek relativně stručný. 
Představu o  jedné konkrétní kariéře za  třicetileté války si však čtenář pro-
střednictvím Kiliánova rozboru korespondence Golče s různými osobnostmi 
v období 30.–50. let 17. století udělá. Době 18. století je následně věnována 
minuciózní studie Vítězslava Prchala. Autor se v ní věnuje rozboru zápisků 

6 Kilián, Jan: Martin Maxmilián z Golče (kolem 1593–1653). Císařský generál ve víru třicetileté 
války. České Budějovice 2010. 

Prchal, Vítězslav a kol.: Mezi Martem a Memorií. 
Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.–19. století
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hofmistra hraběte Františka Karla Swérts-Sporcka Tobiáše Antonína Seema-
na. Prchal v rámci příprav edice těchto zápisků publikoval na dané téma již 
několik textů, s  tématem je tedy zjevně dobře obeznámen.7 V  tomto kon-
krétním případě se podrobně zaměřuje na Seemanovu refl exi slezských válek 
mezi Marií Terezií a Fridrichem II. ze 40. let 18. století, aby došel k možná 
poměrně překvapivému zjištění, že tyto z dnešního pohledu klíčové události 
Seeman refl ektoval výrazněji pouze tehdy, pokud se bezprostředně dotýkaly 
sporckovského panství. 

V dalším příspěvku se již dostáváme k epoše 19. století, kdy habsburské 
soustátí učinilo zkušenost hned s několika válečnými konfl ikty. Marie Mac-
ková nejprve představuje osud Karla Gustava Wilhelma prince Hohenlohe-
-Langenburg, který ač cizinec vstoupil do služeb habsburského trůnu v době 
bojů s  revoluční Francií v  roce 1798 a  vypracoval se až na  člena dvorské 
válečné rady císařů Františka I. a Ferdinanda I. Císařské služby pak opustil 
v bouřlivém roce 1848 poté, co přispěl k transformaci válečné dvorské rady 
v  ministerstvo války. Hohenlohe-Langenburg po  sobě zanechal obsáhlou 
písemnou pozůstalost, skládající se z  itinerářů, dopisů, deníků i  vlastního 
životopisu a pojednání určeného potomstvu k poučení. To vše Marii Macko-
vé umožnilo podrobně představit princovu kariéru ve službách habsburské 
armády v období válek s revoluční a napoleonskou Francií, včetně postižení 
jeho vlastních názorů na  popisované události (zajímavý je v  tomto směru 
především pohled do  zákulisí fungování válečné dvorské rady, jež nebylo 
prosto konfl iktů – např. ve věci modernizace rakouské armády). Námětem 
příspěvku Radima Machaně se stal nobilitační spis coby netypický pramen 
k vojenským dějinám. Jak Machaň dokládá, tento specifi cký dokument často 
poskytuje cenné informace jak o kariéře důstojníků, kteří o povýšení do šlech-
tického stavu žádali, tak o  jejich subjektivním náhledu na  službu a vlastní 
roli v císařské armádě. Následující Tomáš Jiránek přibližuje na základě ko-
respondence Emanuela Salomona z Friedbergu-Mírohorského a Ferdinanda 
Čenského vnímání poměrů v rakouské armádě 19. století optikou důstojní-
ků českého původu. Studie tak nabízí vnímání národnostní otázky v armádě 
coby klíčového problému doby, stejně jako představu o každodenním životě 
rakouského vojáka a důstojníka.

Onou výjimkou, vymykající se zaměření knihy na  realitu habsburské 
mnohonárodnostní říše, je studie Jiřího Hutečky, věnující se odrazu zkuše-
nosti z  fronty první světové války ve světoznámém díle Pán prstenů Johna 
7 Prchal, Vítězslav – Munzar, Jan: Počasí v Čechách ve 30. a 40. letech 18. století v denících 

Tobiáše Antonína Seemana. In: Th eatrum historiae, 9, 2011, s. 159–172; Prchal, Vítězslav – 
Kubeš, Jiří: Tobiáš Antonín Seeman a jeho kalendářové zápisy z let 1726–1747. In: Th eatrum 
historiae 9, 2011, s. 7–21. 
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Ronalda Reuela Tolkiena. Byť toto téma Hutečka zpracoval již dříve,8 pro 
potřeby této knihy jím byl text důkladně přepracován a rozšířen. Hutečko-
vi tím náleží prvenství v použití nejvíce netypického pramene pro studium 
vojenských dějin. Jeho studie je však minuciózní, poučená a pečlivě a hlavně 
přesvědčivě vyargumentovaná. Ve  výsledku se tak Hutečkovi podařilo vá-
lečný prožitek jedné generace právě díky kontrastu doložení na prozaickém 
díle, zdánlivě s  tématem světové války nesouvisejícím, zdůraznit více, než 
s využitím známějších případů typu Na západní frontě klid Ericha Marii Re-
marquea. První světové války se týkají i další čtyři příspěvky. Miloš Hořejš 
představuje deníky Josefa Colloredo-Mannsfelda a  jejich prostřednictvím 
i  jeho zkušenosti s  téměř třemi lety působení na haličské frontě. Josef Co-
lloredo-Mannsfeld sloužil v moderní motorizované jednotce, Hořejšův pří-
spěvek by tak mohl oslovit nejen zájemce o dějiny vojenství, ale také dějiny 
automobilismu. Pojednání Jana Schwallera je více než jiné koncipován jako 
metodické pojednání o  možnostech a  limitech historického pramene, a  to 
opět na základě deníkových zápisků řadového vojáka z let 1914–1918. Také 
ve Schwallerově případě jde o dlouhodobější zájem o daný pramen.9 Anna 
Peřinová ve svém textu pojednává o pozůstalosti Ladislava Lábka, plzeňského 
muzeologa, etnografa, historika a spisovatele, přinášející obraz každodenní 
reality na frontě první světové války. Dochovaná struktura pramenů ovšem 
autorce umožnila konfrontovat obraz deníkových zápisků s  koresponden-
cí, v níž zafungovala (auto)cenzura. Posledním příspěvkem je článek Pavla 
Buleny. Také on analyzuje zkušenosti důstojníků rakousko-uherské armády 
z haličské fronty, dochované v  jejich denících. Bulena díky tomu postihuje 
různá témata jako život důstojníků před válkou, prožívání sarajevského aten-
tátu a průběh mobilizace, první válečné zkušenosti, způsob trávení volného 
času na frontě, vykresluje pohled vojáků nepřátele i na místní obyvatelstvo, 
kupř. haličské Židy, i vnímání haličské krajiny a podnebí. 

Relativně útlá publikace je nepochybně cenným rozšířením domácí his-
toriografi e. V dnešní době, kdy neblahý kvantitativní systém hodnocení do-
mácí vědy zapříčinil jistou devalvaci odborné produkce, je třeba ocenit už 
fakt, že knihu lze označit za skutečnou kolektivní monografi i, neboť se drží 
jednotící linie tématu, teritoria i typu využitého pramene, čímž ve výsledku 
poskytuje ucelený obraz problematiky, i když pocházející z pera odlišných 
8 Hutečka, Jiří: Velká válka v Pánu prstenů. Historie a vojenství, 4, 2004, s. 4–19. 
9 Schwaller, Jan: Deníkové zápisky tesaře Vojtěcha Bergera z let cca 1890–1960 (Vztah „velkých“ 

a „malých“ dějin). In: Lenderová, Milena – Kubeš, Jiří (eds.): Osobní deník a korespondence 
– snaha o prezentaci, autorefl exi nebo (proto)literární vyjádření? Pardubice 2004, s. 61–64; 
Týž: Deník Vojtěcha Bergera – vztah velkých a  malých dějin. In: Sekyrková, Milada (ed.): 
Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Praha 2006, s. 243–249.

Prchal, Vítězslav a kol.: Mezi Martem a Memorií. 
Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.–19. století
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autorských individualit. Samozřejmě by šlo leccos doplnit. Zcela zkrátka 
třeba přišla problematika prusko-rakouské války roku 1866, která je ovšem 
velmi bohatá na prameny memorabilního rázu, ať už nepřehledného množ-
ství obecních kronik a  soukromé korespondence, tak neofi ciálních deníků 
i  ofi ciálně publikovaných pamětí.10 Cílem však nebylo postihnout všechny 
válečné konfl ikty, v nichž se armáda habsburské monarchie v horizontu 16.–
20. století angažovala, ale spíše na pozadí těchto vojenských střetů upozornit 
na zřídka využívané prameny a nastínit jejich interpretační možnosti a limi-
ty v souladu s moderními zahraničními trendy. Což publikace nepochybně 
plní. 

Čtenáři kniha nabízí řadu zajímavých studií nejen po faktografi cké, ale 
často hlavně po metodologické a obecně inspirační stránce. Osobně vidím 
hlavní přínos knihy Mezi Martem a Memorií právě v tom druhém aspektu. 
Jedná se o jeden ze zatím nemnohých titulů, které se cílevědomě hlásí k prou-
du „nových vojenských dějin“, s nímž jsou zúčastnění autoři solidně obezná-
meni (samozřejmě ten více, ten méně). Kniha je tak konkrétním vyjádřením 
toho, že skutečně lze psát a chápat vojenské dějiny i jinak než striktně tradici-
onalisticky, a že tento přístup, který včleňuje dějiny války a ozbrojených slo-
žek do rámce moderně koncipovaných politických, sociálních i kulturních 
dějin, přináší řadu pozitiv i nových poznatků. Lze namítnout, že vojenské dě-
jiny tak ztrácejí své specifi kum a výsadnost a stávají se jen střípkem v proudu 
obecněji zaměřených historických odvětví a specializací. Je však otázkou, zda 
je to škoda. Dějiny jsou přece jen jedny a ustrnutí v izolaci je cestou k mar-
ginalizaci a zániku. Což se v podobě oné marginalizace již děje. Výmluvným 
mementem je fakt, že jak prameny, tak interpretační postupy, jež jsou v této 
knize pro oblast vojenských dějin prezentovány jako novum, je pro historické 
bádání zaštiťující se studiem dejme tomu šlechty, měst, venkova, dopravy, 
školství, kultury atd. atd. dávno starým známým. Koneckonců, ani tradiční 
„grunt“ v podobě orientace autora v taktice, strategii i možnostech a limitech 
dobové vojenské techniky není možno eliminovat. Pokud by se však skon-
čilo jen u toho, záhy opravdu seznáme, že všechna vojenská tažení již byla 
popsána a vše tedy bylo vyřčeno předchůdci. Že jde o omyl, však dosvědčuje 

10 Srov. jen velice výběrově: Mollinary, Anton: Sechsundvierzig Jahren im österreich-ungarischen 
Heere 1833–1879. Zürich 1905; Volf, Josef: Vzpomínky na válku roku 1866. Hradec Králové 
1927; Prokop, Ladislav: Zápisky. Hradec Králové 1981; Svatoňová, Stanislava – Šůla, 
Jaroslav – Zimmermann, Petr (eds.): Válka 1866 na Královéhradecku pohledem současníků. 
Výbor z obecních, farních a školních kronik regionu. Hradec Králové 1991; Konečný, Stanislav 
(ed.): Polička za pruské okupace v roce 1866. Litomyšl 2004; Roth, Hieronymus: Osmdesát 
dnů v  pruském zajetí a  bitva u  Trutnova 27. června 1866. Trutnov 2011; Weidenhoffer, 
Vojtěch: Deník 1861–1899. Havlíčkův Brod 2012. 

Josef Šrámek



277

i  tento titul. I  v  poměrech českých vojenských dějin se tak, zdá se, blýská 
na lepší časy. 

Mgr. Josef Šrámek
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Opletalova 334 
500 01 Hradec Králové 
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Dudeková, Gabriela a kol.: 
Na ceste k modernej ženě. Kapitoly z dejín 
rodových vzťahov na Slovensku. 
Veda, Bratislava 2011.

Jana Burešová

Představovaná kniha vznikla jako závěrečný výstup z  projektů Histo-
rického ústavu Slovenské akademie věd Centrum excelentnosti výzkumu 
klíčových otázek moderních slovenských dějin a grantové agentury VEGA 
Možnosti profesní a společenské realizace žen v moderních dějinách. Pub-
likace je prvním výrazným ucelenějším příspěvkem k problematice gender 
history ve  slovenské historiografi i.1 Vyšla po  prezentaci řady dílčích studií 
v časopisech a sbornících, připomeňme i monotematické číslo časopisu ČAS 
– Člověk a společnost v roce 2006.

Vztahy mezi pohlavími a jejich vývoj jsou velmi často spojovány s růz-
nými stereotypními představami, většinou v  souvislosti s  vlastními zkuše-
nostmi. Pro vědecký výzkum je úkolem zjistit, nakolik stereotypy odpovídaly 
realitě. Je třeba zkoumat, které rozhodující faktory a podmínky určovaly ty 
skutečné vztahy mezi muži a ženami. Otázky, jak byly defi novány v různých 
obdobích a v různých kulturních a sociálních prostředích role a vztahy mezi 
muži a ženami, pronikají všemi historickými tématy, většinou ovšem nepří-
mo. I přes tuto všudypřítomnost genderových aspektů vyvstal opodstatněný 
důvod, aby se v  průběhu poslední třetiny 20. století z  obecné historiogra-
fi e postupně vyčlenila samostatná disciplína gender history. Nejprve byla 
součástí sociálních dějin, dějin každodennosti, až po  konstituování samo-
statného výzkumného oboru se svými akademickými pracovišti, metodami 
i univerzitními studijními programy, a to i přesto, že pro výzkum gendero-
vých otázek je velmi užitečná interdisciplinarita (na kterou i řešitelé projektu, 
jehož výsledkem je prezentovaná kniha, dbali, a která se osvědčila). 

V  České republice se pomalu a  postupně začal rozvíjet genderový vě-
decký výzkum v průběhu devadesátých let 20. století.2 Kromě samostatných 
1 Prvotní výzkumy genderové problematiky začaly na  půdě Historického ústavu SAV 

v  Bratislavě pod vedením PhDr.  Tünde Lengyelové, CSc. v  polovině devadesátých let 
20. století. Výsledkem byla kniha Lengyelová, T. (ed.).: Žena a právo. Právne a spoločenské 
postavenie žien v minulosti. Bratislava 2004.

2 Např. na 8. sjezdu českých historiků v roce 1999 v Hradci Králové zasedala samostatná dílčí 
sekce k genderové problematice, na dalších podobných profesních setkáních už ale vytvořena 
nebyla.

Historica Olomucensia 45–2013 (279–282)



280

dílčích výzkumů na některých pracovištích Akademie věd ČR a univerzit3 
připomeňme první široce pojatý genderový projekt napříč časem, řešený 
spoluprací několika pracovišť v České republice v rámci grantu GA ČR Žena 
v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století, probíhající v letech 
2006–2008.4 

První témata v  rámci gender history byla ovšem prioritně zaměřena 
na women‘s history (v USA a zemích západní Evropy se i  tato specializace 
stala samostatnou disciplínou i s odbornými časopisy). Další posun v přístu-
pu k genderovým tématům přinesly první sondy směřované cíleně do mas-
kulinní sféry v  rámci vědeckovýzkumného projektu GA ČR Konstrukce 
mužské identity v ego-dokumentech od 16. do 20. století, probíhající v letech 
2009–2011.5 

Slovenská kniha Na  cestě k  moderní ženě, v  úctyhodném rozsahu 773 
stran, je pojatá v pěti kapitolách (s úvodem a závěrem hlavní řešitelky projektu 
PhDr. Gabriely Dudekové, Ph.D.). Je opatřena anglickým resumé, seznamem 
zkratek, seznamem pramenů a literatury, stručnými profesními charakteris-
tikami třiceti spoluautorů (Katarína Beňová, Erika Brtáňová, Gabriela Du-
deková, Anna Falisová, Zuzana Francová, Roman Holec, Karol Hollý, Dana 
Hučková, Daniel Hupko, Tomáš Janura, Luboš Kačírek, Danie la Kodajová, 
Ingrid Kušniráková, Jana Lengová, Tünde Lengyelová, Igor Machajdík, Peter 
Macho, Elena Mannová, Blanka Mongu, Mária Orišková, Milan Podrimav-
ský, Matej Šemšej, Ingrid Štibraná, Pavol Tišliar, Natália Veselská, Ivan Vodo-
chodský, Monika Vrzgulová, Katarína Zavacká, Marína Zavacká, Magdaléna 
M. Zubercová), na konci knihy je jmenný rejstřík (ovšem neobsahuje všech-
na jména vyskytující se v knize, najdeme i nepřesný odkaz na stránku). Text 

3 Počátky se datují do  první poloviny devadesátých let 20. století na  Ústavu hospodářských 
a  sociálních dějin FF UK v Praze pod vedením doc. Dr. Renaty Wohlgemuthové. Pak ná-
sledoval výraznější rozvoj kolem roku 2000 na  Univerzitě Pardubice spojený se jménem 
prof. PhDr. Mileny Lenderové, CSc.

4 Hlavní řešitelka prof.  PhDr.  Milena Lenderová, CSc., Univerzita Pardubice, spoluřešitelky 
PhDr. Božena Kopičková, CSc., Historický ústav AV ČR Praha, prof. PhDr. Jana Burešová, 
CSc., Univerzita Palackého v Olomouci. Závěrečným výstupem z  projektu se stala kniha 
Lenderová, M. – Kopičková, B. – Burešová, J. – Maur, E.: Žena v českých zemích od stře-
dověku do 20. století. Praha 2009.

5 Hlavní řešitelkou byla doc.  Mgr.  Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D., Univerzita 
Palackého v Olomouci, ve  spolupráci s  kolegy na  Katedře historie FF UP v  Olomouci 
(doc.  Mgr.  Radmila Pavlíčková, Ph.D., Mgr.  Jitka Mašátová, Mgr.  Pavla Slavíčková, Ph.D., 
Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.). Knižním výstupem z projektu je kniha Švaříčková Slabáková, R. 
– Pavlíčková, R. – Kohoutová, J. – Hutečka, J.: Konstrukce maskulinní identity v minulosti 
a současnosti: koncepty, metody, perspektivy. Praha 2012.

Jana Burešová
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je doplněn obrazovými, především fotografi ckými, v jednotlivých případech 
i grafi ckými a statistickými přílohami.

Ve většině zemí se pro výzkum vztahů mezi pohlavími užívá termín an-
glosaského původu gender history (šířeji gender study), ve slovenském pro-
středí se odborníci rozhodli pro formulaci v překladu jako rodové vztahy.

Na  publikaci je vidět, že autoři usilovali o  ucelené a  jistým způsobem 
uzavřené podání svých výzkumných výstupů z  projektu. Dokládají to vol-
bou hlavních tematických kapitol knihy (Ideálny obraz: Normy mužskosti 
a ženskosti v historickom vývoji; Cesty emancipácie: od „domáceho krbu“ 
k politike; Reálny obraz: Sociálne postavenie žien a rodové rozdiely; Ženské 
povolania. Možnosti a  bariéry uplatnenia žien: konkrétne osudy). Ovšem 
(i když logicky, v případě počátečního široce zaměřeného výzkumu gende-
rové tematiky v  dějinách s  interdisciplinárním záběrem) v  dílčích podka-
pitolách jde někdy jen o výběrové či ilustrační, místy velmi úzké problémy 
(normy mužskosti a  ženskosti v  tradičnej spoločnosti, rodové stereoypy 
v novoveku, výchova a vzdelávanie aristokratiek, refl exie ženskej roly v ume-
ní 18. a 19. storočia, ženský svet v staršej slovenskej literatuře, literárny ob-
raz ženy, ženy na  plátne prvej polovice 19. storočia, predstavy o  rodovom 
usporiadaní modernej spoločnosti, diskurs o poslaní vzdelaných žien, model 
modernej ženy, patriarchát na socialistický zposob, odborné vzdelávanie ako 
předpoklad a prostriedok emancipácie, verejná sféra a ženské hnutie, muž-
ské a ženské svety v spolkách, ženy v športe – od diskriminácie k suverenite, 
Živena – spolok slovenských žien, konzervativně feministky?, od dobročin-
nosti k politike, emancipácia žien optikou slovenských politikov, teória v pra-
xi: participácia žien v politike, premeny právneho postavenia žien, sociálny 
status šlachtičnej, „zemianka-gazdiná“ v Uhorsku 18. storočia, aristokratky 
na  prelome vekov, populačný vývoj a  zaměstnanost z  rodovej perspektívy, 
pod tlakom politických režimov v 20. storočí, univerzitné študentky počas 
prvej Slovenskej republiky, „nová žena“ so starou prachovkou, holokaust 
v životných príbehoh žien, ženy a profesie v  reálnom socializme, predmo-
derná spoločnosť a „ženský svet práce“, „ženské profesie“ v ranom novoveku 
– typológia a príklady, život v reholnej komunite, „tradičné“ ženské profe-
sie, ženy v zdravotníctve a  sociálnej starostlivosti, žena v  službe, krajčírky, 
„moderné“ profesie, povolanie učitelka, ženy v tieni mužov: spisovatelky, re-
daktorky a překladatelky, právničky v Československej republike, medzi pro-
fesiou a zálubou: hudobníčky na Slovensku 1860–1918, ženy za maliarskym 
stojanom, ženy s dlátom v ruke – sochárky a dejiny umenia, lekárky, Mária 
Bellová – prvná „slovenská lekárka“, prvá docentka medicíny Božena Štúro-
vá-Kuklová, prvá slovenská farárka Darina Bancíková, „národná tetka“ Pavla 

Dudeková, Gabriela a kol.: Na ceste k modernej ženě. 
Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku
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Chabré-Kokešová, „život zasvatený práci pre národ: Marína Paulíny). Časově 
je kniha zaměřená především na 19. a 20. století s některými východisky raně 
novověkými. Zkoumaná témata jsou propojena ve  třech významně stano-
vených liniích: 1. defi nice mužské a ženské identity v soudobých normách 
a hodnotových systémech, čili jaké byly ideální představy o roli ženy a muže 
ve  společnosti, 2. vliv genderové identity na  reálné sociální postavení žen 
a mužů, 3. reakce a strategie jednotlivců na podmínky dané jejich gendero-
vou příslušností, čili hledání vlastní cesty v konkrétních životních situacích.

V případě představované knihy jde bezpochyby o nový výrazný tematic-
ký vklad do slovenské historiografi e. Jedná se o dílo vpravdě průkopnické.

Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.
Katedra historie
Filozofi cká fakulta 
Univerzita Palackého v Olomouci
Na Hradě 5
771 80 Olomouc

Jana Burešová
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Šouša, Jiří: 
Mezi brázdou a bankovním úvěrem. 
O agrárních a peněžních dějinách 
19. a 20. století. 
Výbor prací k 60. narozeninám. 
K vydání připravili Jan Kahuda, Eduard 
Kubů, Jiřina Juněcová, Jiří Novotný. 
Národní archiv v Praze – 
Nová tiskárna Pelhřimov, 
Praha – Pelhřimov 2012.

Jana Burešová

Představovaná kniha v  rozsahu 641 stran je reprezentativní (volbou 
témat, rozsahem i  formální podobou) úctyhodnou přehlídkou šíře vý-
zkumného, publikačního i pedagogického působení doc. PhDr. Jiřího Šou-
ši, CSc., pracovníka Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v  Praze.1 Blízcí 
spolupracovníci na  poli hospodářských dějin a  archivní práce (Mgr.  Jan 
Kahuda, prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc., PhDr. Jiřina Juněcová a PhDr. Jiří 
Novotný, CSc.) připravili u příležitosti životního jubilea výbor ze zásadních 
vědeckých prací Jiřího Šouši, v němž vynikne opravdu široký záběr výzkum-
ného zájmu jejich autora.

Celé dosavadní dílo Jiřího Šouši nese svou nezaměnitelnou stopu. Všech-
na témata, kterým se věnuje, mají společný znak: archivářský fundament, 
základní pramenný výzkum, seriózní vědecké podání všech prozkoumaných 
otázek v provázanosti se smyslem pro vtipnost, lehkost a čtivost podání. Vel-
mi osvěžující je (nejen v ústní podobě konferenčních referátů či odborných 
historických přednášek) vtipné glosátorství a smysl pro pointu. Na úvod kni-
hy stručně a o to výstižněji přiblížila osobnost docenta Šouši ředitelka Ná-
rodního archivu v Praze PhDr. Eva Drašarová, CSc.

Po slovu editorů je možno se blíže seznámit s životem a dílem Jiřího Šou-
ši v podobě brilantní biografi cké charakteristiky z pera prof. PhDr. Eduarda 

1 Narozen v Doksech dne 10. února 1952. Absolvent Střední všeobecně vzdělávací školy v Čes-
ké Lípě a oborů historie a archivnictví na FF UK v Praze, kde zakotvil natrvalo. Pochází ze 
selského a mlynářského rodu s dlouhou tradicí.
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Kubů, CSc. z  FF UK v  Praze pod výstižným názvem Rozšafný a  milý člo-
věk, nesmlouvavý odborník. Archivář, historik a pedagog. Jiří Šouša jubilující 
(v českém a následně anglickém jazyce). Tímto názvem je vystiženo to nej-
základnější, co je možno na začátek o J. Šoušovi sdělit. Následují tři stěžejní 
kapitoly, všechny stejně významné, vybrané a  sestavené editory z hlavních 
publikačních oblastí Jiřího Šouši: I. Pomocné vědy historické, dějiny správy 
a práva. II. Dějiny zemědělství III. Dějiny peněžnictví.

Kniha je doplněna přehlednou bibliografi í Jiřího Šouši, rozčleněnou 
na samostatné publikace, redakční práce, studie a články, zprávy, slovníková 
hesla a bibliografi e v chronologickém sledu, následuje přehled kvalifi kačních 
prací vzniklých pod vedením Šouši na Katedře pomocných věd historických 
a archivního studia FF UK v Praze. Jen číslem jsou zmíněny recenze, referá-
ty, anotace o literatuře a popularizační články v denním tisku. Publikace je 
opatřena stručnými anglickými abstrakty prezentovaných statí. Knihu uzaví-
rá jmenný a místní rejstřík a fotografi e Jiřího Šouši. 

Editoři vybrali autorské a spoluautorské studie a stati Jiřího Šouši, roz-
troušené v průběhu času v řadě časopisů a sborníků, čímž tyto ztrácely běž-
nou přístupnost pro potřeby zainteresovaných čtenářů, odborníků a rovněž 
studentů, zároveň se jedná o publikace do dnešní doby stále svými výsledky 
aktuální a sdělné. Starší studie doplňují tři statě svým způsobem nové: Čes-
koslovenská půjčka v Londýně 1922. Pole setkávání českých a britských fi nanč-
ních elit (vyšlo jen anglicky), Vídeňská Grüne Internationale – transferový 
kanál agrarismu ve střední Evropě (publikováno v zredukované podobě jen 
německy), poslední studie je dosud nepublikovaná: Z podnikatele a manaže-
ra třídním nepřítelem: Jaromír Bečka a jeho rodina – objekt zájmu státní sprá-
vy (1945–1960). Jednotlivé studie jsou v rámci tří tematických celků řazeny 
chronologicky. Kniha takto dává nahlédnout na Jiřího Šoušu i z hlediska pro-
fesního vývoje – od  studií prvotních, převážně analytických, s  postupným 
přechodem k syntetizujícím dílům.

Kniha je hodnotným vkladem k rozvoji agrárních a peněžních, převážně 
bankovních, dějin střední Evropy a speciálně českých zemí. 

Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.
Katedra historie
Filozofi cká fakulta 
Univerzita Palackého v Olomouci
Na Hradě 5
771 80 Olomouc

Jana Burešová
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Mgr. Ivana Bartečková

Ivana Bartečková is a  student of the Department of History at the 
Philosophical Faculty of Palacký University in Olomouc where she focuses 
on modern history of Silesia as well as security and political issues in Czech 
and Czechoslovak history of the 20th century.

Disciplinary Problems of Gendarmerie Offi  cers 
in Paperwork of the Gendarmerie General Command in 1920s

Th e article deals with the question of disciplinary problems in offi  cer 
corps of Czechoslovak gendarmerie, describes individual categories of the 
most frequent disciplinary problems and examines the ways of their solution 
on concrete examples.

Anja Edith Ference, M.A., Ph.D.

Anja Edith Ference, M.A., Ph.D. studied General History at the Martin-
Luther Halle-Wittenberg University in Halle (Germany) where she was also 
awarded a title of magister atrium (M. A.). She successfully graduated in the 
doctoral programme Historical Sciences, in the fi eld of study Czech History 
at the Department of History at the Philosophical Faculty of the Palacký 
University in Olomouc and in October 2012 defended a dissertation called 
“Th e German Th eatre, Musical, Singing and Artistic Societies in Olomouc in 
1918–1938” and obtained a title PhD. Th e author concerns herself especially 
with the Czech-German relations in the 19th and 20th century as well as the 
questions of societies and society life. Currently, she is employed as a foreign 
lecturer of the organization DAAD at the Institute for Czech-German Studies 
and German Philology of the Faculty of Philosophy, the University of South 
Bohemia in České Budějovice.

Th e German House in Interwar Olomouc – 
the Connection among German Societies 

and the Centre for Keeping German Culture

Th e German Society House, oft en referred such as the German House, 
was built in Olomouc in 1933. However, the eff ort to establish this house may 
be traced back to the early 1870s. Th at is why this study deals with the birth of 
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the idea to build the German House and the eff ort to realize it, resp. its later 
establishment at the beginning of 1930s, as well as the function and meaning 
of the German Society House for German speaking people in Olomouc at 
that time.

Mgr. Hana Ferencová

Mgr.  Hana Ferencová studied History and English Philology at the 
Philosophical Faculty of Palacký University in Olomouc. She is currently 
an internal doctoral student of the Department of History at the Palacký 
University. She is interested in early modern history, primarily the history of 
England, English drama and travellers.

Catholics, Papists and Protestant England – Roles of Spanish and French 
in Elizabethan and Early Stuart Drama

Th is study deals with the image of the Catholics, papists in early modern 
English drama between 1580 and 1640. Th e main emphasis is put on Spanish 
and French in the Elizabethan and early Stuart plays and the roles, which 
they had on a stage. Th e article is also focused on the causes that led to the 
construction of these characters in the English theatre.

Mgr. Jiří Hofman

Th e author is a doctoral student at the Department of History of Palacký 
University in Olomouc. In his research he is interested in mutual contacts of 
army and citizens’ background in early modern period. His doctoral thesis 
examines the impact of the Th irty Years War on dowry towns.

Between Millstones – City Council as Communication Point between 
Olomouc Community and Swedish Occupation Authorities (1642–1650)

Th e study deals with the situation in Olomouc occupied by Swedes 
in 1642–1650. It is focused on the mutual communication between the 
commander of the local fort and the city council, respectively between the 
city council and the community of Olomouc. It is shown that in reality, 
Swedes have not been the absolute rulers of the city and the council possessed 
enough possibilities to adjust their demands.
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Mgr. Erika Jackuliaková

Th e author is a  student in the second year of the doctoral studies at 
the Catholic University in Ružomberok. She focuses on the perception of 
marriage itself with the emphasis on the attitude of the Catholic Church 
towards a civil marriage at the second half of the 19th century and the fi rst 
half of the 20th century.

A Way to a Marriage Compromise on the Th reshold 
of the First Czechoslovak Republic

Th e contribution deals with historical and social development of the 
institution of marriage outlined on the basis of legislative amendments of 
the marriage law. Th e goal is to outline the changing and developing opinion 
on the institution of marriage, its sacramental as well as legal character. Th e 
source may be found already in the Joseph II’s Marriage Patent and through 
the duty of civil marriage in Hungary, the changes in a socially respected and 
dominant church marriage are followed. Th e core of the text is composed of 
the analysis of the established facultative marriage of the Czechoslovak state, 
which propagates an idea of the compromise. On the example of the press at 
those times, the closing part focuses on the interest of the Catholic Church to 
participate in legislative amendments of the marriage law.

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.

Ondřej Kolář graduated at the Department of History at the Philosophical 
Faculty of Palacký University in Olomouc where he fi nished his doctoral 
studies in 2012. He currently works as a curator in the Silesian Museum in 
Opava. He deals with political and military history of Central Europe in the 
19th and 20th century, especially issues of public security and criminalistics. 

Disciplinary Problems of Gendarmerie Offi  cers 
in Paperwork of the Gendarmerie General Command in 1920s

Th e article deals with the question of disciplinary problems in offi  cer 
corps of Czechoslovak gendarmerie, describes individual categories of the 
most frequent disciplinary problems and examines the ways of their solution 
on concrete examples.
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PhDr. Ivana Koucká

Ivana Koucká is currently teaching ancient history at the History 
department of Palacký University in Olomouc. She focuses her work on the 
history of Athens in the 5–4th century B. C., ancient historiography and 
modern historiography of antiquity. She has published several articles about 
major representatives of classical studies in Czechoslovakia.

Classical Philologists in Research Committees of the Czech Academy 
of Sciences and Arts in Reports from Meetings of the Th ird Category 

in 1918–1952

Th e main purpose of this article is to analyze reports from meetings of the 
third category of the Czech Academy of Sciences and Arts and to characterize 
classical philologists’ work in their research committees. Reports from 
1918–1952 record especially activities of the Committee for Publishing of 
Bibliotheca of Greek and Roman Classics (prof. František Groh), show the 
establishment and work of the Committee on Medieval Latin Dictionary 
(prof. Bohumil Ryba) in detail and also mention the Committee on Corpus 
Vasorum Antiquorum (prof. Antonín Salač).

PhDr. Pavel Kreisinger

He studied History at the Faculty of Arts of the Masaryk University in 
Brno. Since 2011 he has been an external doctoral student at the Department 
of History of the Palacký University. He passed a doctorate viva examination 
in 2012. He is interested in the Czechoslovak foreign resistance movement 
in the West front, representatives of the Nazi repressive apparatus in the 
Protectorate of Bohemia and Moravia and Czech-Australian relations in the 
20th century. He is the author of the monograph called Brigádní generál Josef 
Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého 
odboje.
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Th e Personnel Composition of the Anti-parachutist Subsection IV 2b 
of the Prague Gestapo Command Offi  ce in 1943–1945. Th e Attempt 

for the Reconstruction on the Basis of the Testimony of the Chief 
Subsection IV 2b Decipherer Karl Schnabl and the Other Sources

Th e study deals with personnel of so-called anti-parachutist subsection 
IV 2b of the Prague Gestapo Command Offi  ce in 1943–1945. On the basis 
the detailed testimony of the chief subsection decipherer Karl Schnabl (the 
article also contains his biogram) and other sources, a detailed alphabet list of 
the subsection members has been compiled (seven charts in the appendix), 
which may serve as a tool for a further research.

PhDr. Martin Lupčo

PhDr. Martin Lupčo, a graduate in History and Social Sciences. Aft er the 
successful passing of doctorate viva examination in History at the Faculty 
of Humanities of Matej Bel University in Banská Bystrica, he currently 
continues in internal postgraduate study at the Department of History at 
the Philosophical Faculty of the Catholic University in Ruzomberok. Th e 
object of his interest is ecclesiastical history of Slovakia in the 20th century, 
especially Greek Catholic and Orthodox Church history, and the solution of 
the Jewish question.

Th e Probing into the Typology of Confl icts between the Greek Catholic 
and Orthodox Church during Normalization 

Th is article deals with the typology of confl icts between the Greek Catholic 
and Orthodox Church during normalization. Th e study refers to individual 
religious confl icts which closer analyse incidents of both natures – violent 
and non-violent. Th e contribution of this article is writing of Greek Catholic 
and Orthodox Church history in 1969–1989, which has been incomplete or 
respectively missing in Slovak historiography until now.
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Mgr. Pavol Miklovič

Th e author of this article is a  doctoral student at the Department of 
History of the Philosophical Faculty, the Catholic University in Ružomberok. 
He studied History and Classical Languages and currently, he focuses on 
Hungarian humanism and book history.

A Humanist Mikuláš Ištvánfi , His Work and Importance 
for the Research of Hungarian and Czech History 

Th is article deals with the personality of Mikuláš Ištvánfi  who entered with 
his chronicle work into Hungarian history. Th e emphasis in laid on his life 
which brought him to writing of Hungarian kingdom’s history, the analysis of 
his work as well as its importance which has not only for the research of the 
Hungarian but also the Czech historiography during the period of humanism 
in the 16th and fi rst decades of the 17th century.

Mgr. Lucie Toman

Mgr.  Lucie Toman graduated in History and Polish Philology at the 
Philosophical Faculty of Palacký University in Olomouc. She is currently 
a doctoral student at the Department of History of this university. She works 
as a librarian in the Historical library of the Canonry of Premonstratensians 
in Teplá. She occupies herself with early modern ecclesiastical history of 
Central Europe, especially history of the Unity of the Brethren in the Polish-
Lithuanian Commonwealth.

Historia Kacerstva Husovego – a Life Story

At the turn of the 1560s and 1570s a polemic between Jakub Niemojewski, 
a devotee of the Unity of the Brethren, and a canon Benedikt Herbest began 
to arise in the Polish–Lithuanian Commonwealth. Th ese authors newly 
retrieved a story of Hus’ life and death in their writings. Th is study tries to 
show on this example how the legitimacy of the Church may be established 
and primarily delegitimized through the interpretation of historical events 
and also how these events are updated and commented to talk in favour of 
writers.
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Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

He is primarily focused on bilateral and multilateral relations and 
national minority matters in Central Europe, especially in the interwar 
period. Currently, he works at the Institute of Central European studies of 
the Faculty of Public Policies, at Silesian University in Opava and is employed 
as an outside worker at the Department of Economic History of the Faculty 
of Economics, at the University of Economics in Prague.

Th e Main Authority of the Hungarian Minority in 1930s – 
Count János Esterházy (1901–1957)

Th e study deals with one of the most prominent authorities of the 
Hungarian political minority stage in the First Czechoslovak Republic, 
especially in the second half of 1930s, Count János Esterházy. Th e article 
summarizes the basic biographical facts, his ascent into the lead of the 
Hungarian political minority stage in the fi rst third of thirties, his political 
programme, his activity in National Assembly as well as negotiations with 
chief representatives of the state in the second half of thirties. Neither the 
summary of his political activities in the independent Slovak Republic, nor 
his miserable fate aft er the Second World War are omitted.

Mgr. Milan Vyhlídal

He graduated in History at the Faculty of Arts of the Masaryk University 
in Brno. Currently, he is a doctoral student at the Department of History of 
the Philosophical Faculty, the Palacký University in Olomouc.

Czechoslovakia and the Suez Crisis: 
Th e Preparation of a Czechoslovak Troop 
for Possible Service on the Sinai Peninsula

Th e article deals with the role of Czechoslovakia in the period of the Suez 
Crisis. Th e climax can be found in the establishment of the Czechoslovak 
battalion for the international contingent under the patronage of the United 
Nations.
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PhDr. Karla Vymětalová

Karla Vymětalová is employed at the Institute of Historical Sciences, at 
the Faculty of Philosophy and Science of the Silesian University in Opava. 
She occupies herself with a history of Ancient Rome, a history of Classical 
Philology in the 19th and 20th century and a role of Latin at the given period.

Th e Cabinet for Greek, Roman and Latin Studies 
and its International Activities in 1950s and 1960s

Th e study deals with one of the sections of ASCR – the Cabinet for 
Greek, Roman and Latin Studies on the basis of archival sources stored in 
the Masaryk Institute and Archives of the ASCR. Th e main emphasis is 
given on its international research activities that have been predominantly 
concentrated on the cooperation with colleagues from the socialist bloc (the 
International Committee Eiréné, the collection Eiréné, the cooperation with 
all academies of sciences on mutual research projects etc.). Th e time limit 
of this study is defi ned by a yea r of the establishment of the Cabinet (1952) 
and a  year 1966 when a  great international conference “Antiuitas Graeco-
Romana ac tempora nostra” was organized in Brno.

Translated by Mgr. Hana Ferencová
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