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Sága o králi Sverrim,
aneb dějiny píší vítězové
Lenka Doová
Sverri I. Sigurðarson (1177/1184–1202)1 zaujímá mezi norskými panovníky signifikantní postavení. Bez nadsázky jej můžeme označit za jednoho
z nejvýznamnějších králů vrcholně středověké éry,2 v níž se konsoliduje nejzápadnější severské království dlouhodobě zmítané krvavými boji o trůn.
Král Sverri v povědomí českých čtenářů patrně ustupuje do pozadí před věhlasem svého slavnějšího předchůdce – svatým Olafem (1015–1030),3 norským patronem královské krve, k jehož odkazu4 se ve středověku hlásila celá
Skandinávie.5
Byť si v souvislosti s evropskou historií spojujeme vývoj této geografické
oblasti především s érou vikingské expanze,6 středověká Skandinávie nabízí
barvité dějiny svých zemí i za zenitem severských nájezdů. Sága o Sverrim7
je toho nepopiratelným důkazem. Jde o poutavé zachycení osudu norského království v dobách, kdy mezi jednotlivými pretendenty vrcholily krvavé
boje o trůn svatého Olafa, Věčného krále Norska.8
1

Staroseversky v nom. sg. Sverrir Sigurðarson, moderní skandinávská forma: Sverre Sigurdsson.

2

Skandinávská historiografie spojuje počátek vrcholného středověku s polovinou 12. století,
kdy se konsolidují severská germánská království, éra končí s nástupem Černé smrti
(1349–1350). Helle, Knut (ed.): The Cambridge History of Scandinavia: Prehistory to 1520.
Cambridge 2008, s. 345–555.

3

Tj. Óláfr Haraldsson inn helgi, též přídomek inn digri (Tlustý). Moderní forma: Olaf II.
Haraldsson. Viz Heger, Ladislav (ed.): Sága o svatém Olavu. Praha 1967.

4

Spolu se svým předchůdcem Olafem Tryggvasonem (995–1000) jsou považováni za hlavní
představitele christianizačního úsilí v severní Evropě (předně Norsko a ostrovy v severním
Atlantiku).

5

Včetně ostrovů v severním Atlantiku (Grónsko, Island, Faerské ostrovy, Shetlandy, Orkneje,
Hebridy), taktéž převážně osídlených severogermánskou populací.

6

Tradiční mezníky této doby jsou mnohdy spojovány s anglosaskými dějinami: roky 793 (vyplenění kláštera na ostrově Lindisfarne)–1066 (bitva u Stamford Bridge jako poslední neúspěšný pokus norské invaze do Anglie, popř. bitva u Hastingsu, po níž usedá na anglosaský
trůn normanská dynastie).

7

Magnússon, Finnur (ed.): Saga Sverris konungs. Kaupmannahöfn 1834. Též Sága o Sverrim.
Viz Sephton, John (ed.): Sverrissaga. The Saga of King Sverri of Norway. Felinfach 1994.

8

Rex perpetuus Norvegiæ. Phelpstead, Carl (ed.): A History of Norway and The passion and
miracles of the blessed Olafr. Exeter 2001, kap. 10: 20.
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Tato stručná studie, jak již samotný název napovídá, není věnována chaotickému období norských dějin, jež vstoupilo do historie jako „éra občanských válek“, ani samozvanému králi Sverrimu, zakladateli nové dynastie.9
Naše pozornost se zaměří především na Sverriho ságu, která je díky svému
vzniku jedinečným středověkým pramenem.
Středověké severské písemnictví nám zachovalo celou řadu výjimečných
děl, které nám přibližují osudy významných králů, ať již skutečných či jen
(polo)legendárních.10 Jedinečnost Ságy o Sverrim, jež je často zmiňována
v souvislosti s královskými ságami Sverriho slavných předchůdců – Ságou
o svatém Olafovi a Ságou o Olafu Tryggvasonovi,11 spočívá v samotném vzniku tohoto narativního pramene. Sága o Sverrim byla sepsána ještě za života hlavního hrdiny12 a, i když nejsme schopni přesně určit, do jaké míry se
na sepsání díla podílel sám protagonista, o jeho přímém vlivu na autora nepanují žádné pochybnosti.
Abychom zhodnotili důležité životní osudy krále Sverriho a plně tak porozuměli jeho biografii, popř. dokonce jeho částečné autobiografii, je třeba
se nejprve alespoň v letmém nástinu věnovat pohnutým dějinám království
v posledních dvou třetinách 12. století.
Smrtí krále Sigurða I. Magnússona (1103–1130), kterého si dějiny zapamatovaly jako Sigurða Křižáka,13 končí v Norsku relativně poklidné období
stability.14 Sága o Sigurðovi Křižákovi, zachycená v nejobsáhlejším kompendiu
královských ság – Heimskringle islandského literáta a politika Snorriho Sturlusona – uzavírá králův život pozitivním hodnocením: „Sigurð byl králem
Norska po sedmadvacet zim; byl stár čtyřicet zim [když odešel na věčnost]
a doba jeho vlády byla blahodárná, plná úrody a míru.“15 Avšak doba, která
následovala, přinesla zemi pravý opak. Někteří autoři norských synoptických
historiografií o dané éře dokonce ostentativně mlčí,16 neboť jak zaznamenává
9

Označována jako Sverriho dynastie.

10

Nejvýznamnější sbírkou královských ság je dílo Snorriho Sturlusona známé pod názvem
Heimskringla. Jónsson, Finnur (ed.): Heimskringla. Nóregs Konunga So
˛ gur. Købnhavn 1911.

11

Tamtéž, s. 105–181, 182–420. Tyto tři ságy vznikají zhruba ve stejné době, autory byli benediktinští řeholníci z kláštera v Þingeyrech.

12

Proto ji také řadíme mezi ságy o současnosti, nikoli mezi ságy královské.

13

Ve staroseverštině Sigurðr Magnússon „jórsalafari“.

14

Cca od smrti svatého Olafa roku 1030, po níž následuje období spoluvládců, které sice bránilo
norskému království definitivnímu sjednocení, ale zajistilo zemi stabilitu.

15

[„Sigurðr var konungr yfir Nóregi xxvii. vetr; hann var at aldri xl., ok var hans o˛ ld góð
landzfólkinu, var þá bæði ár ok friðr.“]. Jónsson, F.: c. d., s. 554.

16

Anonymní Ágrip končí právě rokem 1130. Viz Driskoll, Matthew: Ágrip af Nóregskonungaso
˛ gum. London 1995, s. 78.
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Theodoricus Monachus: „A já zde také končím tuto knížku, neboť soudím, že
by bylo velmi nedůstojné zanechat potomkům vzpomínky na zločiny, vraždy,
porušování přísah, zabíjení příbuzných, poskvrňování svatých míst, pohrdání Bohem, olupování nejenom církve, ale všeho lidu, únosy žen a jiné ohavnosti, jež vyjmenovat by trvalo dlouho.“17
Boje o trůn mezi Sigurðovými nástupci zavlekly zemi do vleklých bratrovražedných válek, které v následujících pětaosmdesáti letech přiživovala
regionální roztříštěnost Norska i vzrůstající moc magnátů, jimž decentralizované království, o něž soupeřilo několik uchazečů o trůn, přirozeně vyhovovalo.18 Teprve rok 1240 definitivně přinesl zemi vytoužený mír a sjednocené
království19 pod vládou jediného krále.20
Osud Sverriho je bezprostředně spjat s prvním korunovaným králem21
Norska Magnúsem V. Erlingssonem (*1156, 1161–1184)22 a tzv. březonohými.23 Když Sverri vstoupil na politickou scénu (1177),24 zdály se být síly této
Magnúsovy opozice zlomeny.25 Poražené, rozprášené a bez vůdce, za jehož
nároky by se bili – takto opouští březonohé Sága o Magnúsovi Erlingssonovi.
Autor královské ságy Snorri Sturluson jim ovšem v závěru svého vyprávění
neupírá slova obdivu: přiznává jim odvahu, statečnost i houževnatost. Ani

17

Polách, Vladimír (ed.): Historie o starých norských králích. Středověké Norsko a Skandinávie
v kronice mnicha Theodorika. České Budějovice 2014, s. 185; McDougall, David –
McDougall, Ian (ed.): Theodoricus Monachus. Historia de antiquitate regum Norwagiensium.
An Account of The Ancient History of the Norwegian Kings. In: Faulkes, Anthony – Perkins,
Richard (ed.): Viking Society for Northern Research. Text Series XI. London 1998, s. 53.

18

Jónsson, F.: c. d., s. 614–641.

19

Dánsko si ve středověku činilo nároky na oblast Víku (Oslofjord). Součástí norského království byl i dnešní kraj Bohuslän.

20

Hákona IV. Hákonarsona, vnuka krále Sverriho, který od tohoto roku vládne jako jediný král
Norska. Esmark, Kim a kol. (ed.): Disputing Strategies in Medieval Scandinavia. Leiden 2013,
s. 37, 53.

21

Roku 1163/1164. Jónsson, F.: c. d., s. 629.

22

Magnús byl synem jednoho z nejpřednějších mužů království Erlinga Ormssona Křivého
(skakke), a princezny Kristiny, dcery krále Sigurða Křižáka.

23

Též březové nohy, tzv. birkibeinar, díky své chudobě si dolní končetiny chránili březovou
kůrou. Jónsson, F.: c. d., s. 641; Hroch, Miroslav – Kadečková, Helena – Bakke, Elisabeth:
Dějiny Norska. Praha 2005, s. 48–49.

24

Magnússon, F.: c. d., kap. 2.

25

Magnús uštědřil roku 1177 březonohým drtivou porážku v bitvě u Re. Jónsson, F.: c. d.,
s. 639–640.
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nerozvážná divokost by nebyla – dle autora – na překážku, kdyby ji spoutal
a usměrnil silný vůdce, pod jehož zástavou by nalezli ztracený zápal k boji.26
Tímto mužem, který bezprostředně zasáhl do dlouholetých nástupnických svárů dynastie Ynglingů,27 nebyl nikdo jiný než samozvaný král Sverri.
Syn Unáse Kambariho, vysvěcený kněz vychovávaný na Faerských ostrovech,
jenž trpělivě čekal na svoji příležitost. Po třech letech strávených v Norsku,
kdy odhadoval své oponenty28 a hledal podporu pro vlastní záměry, se konečně přihlásil ke svému dědictví. Tímto údajně právoplatným otcovským
odkazem ovšem nebylo nic skromnějšího než trůn norského království.
Sverri, syn Unáse, se prohlásil za nelegitimního syna jednoho z předchozích
králů, Sigurða II. Haraldssona (1136–1155), řečeného Ústa, a již jako Sverri Sigurðarson vznesl nárok na královské důstojenství. Postavil se do čela
poražených březonohých a zahájil tak novou etapu bojů o trůn, které však
v této fázi nabyly, na rozdíl od předchozích krvavých svárů, rozměrů skutečné občanské války. Sverri I. Sigurðarson (1184–1202)29 nakonec ospravedlnil
své nároky na trůn definitivním vítězstvím nad Magnúsem V. Erlingssonem
(1161–1184),30 který umírá v bitvě v Norafjordu, a vstoupil do dějin Norska
jako jeden z nejvýznamnějších vrcholně středověkých panovníků a zakladatel nové dynastie, jež nese jeho jméno.
Smrtí Magnúse V. Erlingssona však války o korunu zdaleka neskončily.
Král Sverri musel i nadále bojovat o své uznání i jednotu země s někdejšími Magnúsovými přívrženci. Tyto konflikty provázející zbytek jeho vlády
byly manifestovány předně vyhroceným sporem s církví, která od samého
počátku stála za Magnúsem.31 Ani další příslušníci Sverriho dynastie neměli
situaci o nic jednodušší. Abychom plně pochopili, v jakém chaosu se norské
království v této tragické době vleklých občanských válek nacházelo, pro do26

Tamtéž, s. 641. Je však nezbytné poznamenat, že významný islandský rod Sturlungů
podporoval v norských občanských válkách právě březonohé, jejich oponenti, rod z Oddi,
naopak církev a její stoupence. McTurk, Rory (ed.): Old Norse and Icelandic Literature and
Culture. Malden – Oxford – Carlton 2005, s. 149.

27

Tj. dynastie Haralda Krásnovlasého.

28

Erling Ormsson, Magnús Erlingsson, Eysteinn Děvenka.

29

Narozen 1145/1151. Přesný rok neznáme.

30

Magnús Erlingsson padl v bitvě u Fimreite v Norafjordu v červnu 1184. Dle Williama
z Newburgh (též Newbury) za jeho smrtí stojí čarodějnice, která pomohla Sverrimu čárami
rozbouřit moře a zničit královskou flotilu. Viz Johnson, Charles (ed.): Historia rerum
Anglicarum. London 1920, s. 33. Magnúsův otec jarl Erling byl poražen Sverrim již roku 1179
v bitvě u Niðarósu (Kalvskinnet, dnes součástí Trondheimu), v níž padl.

31

Viz Sága o baglech, též Sága o baglerech (Bo˛glunga saga, staroseversky v nom. pl. baglar), která
byla sepsána až po Sverriho smrti. Hroch, M. – Kadečková, H. – Bakke, E.: c. d., s. 50.
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tvoření politického obrazu uveďme důležitou skutečnost: v rozmezí let 1103
(kdy umírá král Magnús Bosý, otec Sigurða Křižáka) až 1240 (konec občanských válek) tvořili téměř dvě třetiny všech úspěšných pretendentů o trůn
nezletilí králové.32 Zakončeme stručný nástin bouřlivých událostí norských
dějin slovy anglického současníka Viléma z Newburghu, který ve své práci Historia rerum Anglicarum věnoval nechvalně známému knězi Swerimu
s přídomkem Birkebain, který se v části Germánie, jež se nazývá Norsko,
chopil tyranie; nestřídmě s titulem král … jako kdyby získal vládu legitimně33
popsal osudové události takto: „…sto let nazpět, a více než to, ačkoli nástupnictví králů se náhle měnilo, žádný nezemřel sešlostí věkem nebo nemocí,
ale všichni zahynuli mečem ponechávaje důstojnost království svým vrahům,
jakožto svým zákonným nástupcům…“34
Tolik alespoň letmo k pozadí Sverriho nástupu na norský trůn i bojům
o udržení moci. Naším hlavním zdrojem poznání této historické osobnosti,
potažmo vrcholné éry občanských válek, je právě Sága o Sverrim. Z jaké doby
přesně tento pramen pochází, nelze jednoznačně určit. Za nejčastěji přijímanou dataci se uvádí počátek 13. století, popř. jeho první polovina. K nejstarší
části textu, jež je známá jako Grýla,35 se v prologu36 hlásí islandský opat Karl
Jónsson z benediktinského kláštera v Þingeyrech.37 Sága o Sverrim byla jednoznačně sepsána islandským vzdělancem, ovšem v Norsku. Autorství Karla
Jónssona tímto faktem popřeno není, neboť máme jeho přítomnost v norském království doloženou po roce 1185.38 Jak dlouho se zde zdržel, není zcela jasné. Zda v této době začal psát své dílo, či se jen věnoval přípravné fázi,
taktéž nevíme. Stejně tak panují nejasnosti ohledně rozsahu jeho autorského
přispění. Zanechal psaní v okamžiku, kdy se Sverri staví do čela březonohých
32

Larson, Laurence (ed.): The King’s Mirror (Speculum Regale – Konungs Skuggsjá). Cambridge
1917, s. 35.

33

Johnson, Ch.: c. d., s. 30–31.

34

[„…a centum retro annis, et eo amplius, cum regum ibidem numerosa successio fuerit, nullus
eorum senio aut morbo vitam finivit, sed omnes ferro interiere; suis interfectoribus tanquam
legitimis successoribus…“].

35

Tj. noční můra, bubák, též mytická bytost, která sloužila ke strašení neposlušných dětí, popř.
jméno obryně. Vigfússon, Gudbrand – Cleasby, Richard: An Icelandic-English Dictionary.
Oxford 1874, s. 218; Magnússon, F.: c. d., kap. 1.

36

Magnússon, F.: c. d., kap. 1.

37

Nejvýznamnější kulturní centrum Islandu své doby.

38

Vigfússon, Gudbrand (ed.): Sturlunga saga including The Íslendinga saga of Lawman Sturla
Thordsson and Other Works, I.–II. Oxford 1878, s. 102; Jakobsson, Árman: Royal Biography.
In: McTurk, R.: c. d., s. 392–393. Sverre Bagge uvádí dataci mezi léta 1185–1188. Viz Bagge,
Sverre: Ideology and Propaganda in Sverris saga (dále jen Ideology and Propaganda). Arkiv för
nordisk filologi, 108, 1993, s. 2.
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(1177), nebo dovedl svoji práci až ke smrti jarla Erlinga (1179), či dokonce jeho syna Magnúse V. Erlingssona (1184) a opouští Sverriho v osudovém
okamžiku, kdy poráží svého hlavního rivala? Nebo mu můžeme připsat celou
ságu39 i navzdory skutečnosti, že se k částečnému autorství Sverriho biografie hlásí i další osoby? Jmenovitě islandský duchovní Styrmi Moudrý a kněz
Magnús Þórhallsson, jak je uvedeno v prologu v jednom ze zachovaných rukopisů ságy.40
Nejmladší část textu pravděpodobně pochází dokonce až z doby vlády
Sverriho vnuka, Hákona IV. Hákonarsona (1217–1262), kterého dějiny znají
pod přídomkem Starý.41 V takovém případě by ovšem poslední část ságy s jistotou nemohla být připsána Karlu Jónssonovi, neboť ten umírá 11 let po smrti krále Sverriho (†1202), tj. za vlády rivalů Ingiho Bárðasona (1204–1217)
a Filipa Simonssona (1207–1217).42 Za těchto okolností lze tedy názor o podílu více autorů Ságy o Sverrim akceptovat.43
Sverriho cesta k trůnu i samotná vláda jsou poutavým zachycením osudu
samozvance, jemuž k titulu krále a zakladatele nové dynastie dopomohly nejen velké ambice, ideální politické podmínky doby, ale především brilantní
vojenská taktika, která mu zajistila řadu důležitých vítězství nad klíčovými
rivaly. Nás však bude nejvíce zajímat první část ságy, Grýla, na níž lze nejlépe
vypozorovat, za jakým účelem tento pramen vznikl a nakolik sloužil Sverriho
vlastním záměrům. Můžeme Ságu o Sverrim označit za objektivní biografii,
nebo ji odsoudíme jako pouhou apologii vytvořenou na objednávku samozvaného krále? A bylo vůbec možné, aby tento nástroj královské propagandy
přesvědčil poddané norské koruny o oprávněných nárocích vítězného samozvance?
O Sverriho podílu na sepsání ságy nelze pochybovat, sám autor opat Karl
Jónsson tuto skutečnost nezamlčuje: „…a počátek knihy je sepsán podle té,
kterou opat Karl Jónsson prvně psal, když nad ním dohlížel sám král Sverri
a stanovil, co by měl psát; příběh se od původní předlohy příliš neodchýlil.“44
39

Tento názor zastával např. G. Vigfússon, L. Holm-Olsen a Blöndal. Sephton, J.: c. d., s. xvii–xx;
McTurk, R.: c. d., s. 392–393, 407–410.

40

Styrmir prestr hinn fróði. Magnússon, F.: c. d., kap. 1.

41

Jakobsson, Á.: c. d., s. 392.

42

Ingi byl králem březonohých, Filipp pretendentem následovatelů církve. Helle, K.: c. d.,
s. 357.

43

Sverre Bagge předpokládá, že 1. část ságy byla sepsána v osmdesátých letech 12. století, 2. část
po roce 1200. O Sverriho spolupráci na díle nepochybuje. Bagge, Sverre: Society and Politics
in Snorri Sturluson’s Heimskringla. Berkeley 1991, s. 16–17, 19.

44

[„…ok er þat upphaf bókarinnar, er ritat er eptir þeirri bók, er fyrst ritaði Karl ábóti Jónsson,
en yfirsat sjálfr Sverrir konúngr, ok [réð fyrir hvat rita skyldi; er sú fráso˛ gn eigi lángt
framkomin.“]. Magnússon, F.: c. d., kap. 1.
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Nicméně označit Ságu o Sverrim za dílo čiré propagandy by nebylo spravedlivé ani vůči Karlu Jónssonovi, jehož pero vedl Sverri, ani vůči ostatním autorům, kteří zaznamenali další osudy hlavního hrdiny až po jeho smrti.
Zda byl iniciátorem sepsání Sverriho životopisu sám protagonista, či naopak podnět vzešel od Karla Jónssona, není jisté.45 Nicméně Sverriho zájem
o legitimizaci moci a umlčení oponentů zpochybňujících jeho nároky na korunu dávají tušit, že král v tomto směru mohl vyvinout nemalé úsilí a učinit
první krok. Opat Karl Jónsson byl ideálním adeptem pro sepsání Sverriho
životopisu. Byl v Norsku cizincem, byť mu poměry v království nemohly být
s ohledem na blízké politické, hospodářské i kulturní kontakty obou zemí
cizí. Island sice spadal pod církevní správu arcibiskupství v Niðarósu, ale
až do roku 1238 byla poslušnost Islanďanů, potažmo některých islandských
biskupů vůči norským nadřízeným, přinejmenším komplikovaná.46 Islandský vzdělanec Benediktovy řehole musel jednoznačně vyhovovat záměrům
krále Sverriho, jehož vztahy s církví na domácí půdě byly vyhrocené.47 Ale
především, islandské písemnictví bylo v rozkvětu a benediktinské kláštery
v Þingeyrech či Munkaþverá patřily k hlavním centrům kulturních aktivit.
Zájem o královskou tematiku měl u Islanďanů dlouhou tradici,48 nadto přibližně ve stejné době vzešly z pera Karlových současníků ságy o oblíbených
norských králích Olafu Tryggvasonovi a svatém Olafu Haraldssonovi.49 Ani
psaní na objednávku nebylo na ostrově výjimečným počinem, neboť i sága
o Olafu Tryggvasonovi vznikla pravděpodobně na žádost Gizura Hallssona
(† 1206),50 hlavy významného islandského rodu Haukadalských a někdejšího
45

Jakobsson, Á.: c. d., s. 390, 393.

46

V této době probíhá emancipace církve, která na ostrově bojuje s mocnými předáky nejen
o patronátní práva. Složité vztahy mezi islandskými biskupy a norským arcibiskupem
dokládají např. životní osudy biskupa Guðmunda Arasona Dobrého v Sáze o Guðmundovi
Arasonovi.

47

Karl Jónsson pobýval v Norsku v době, kdy Sverri potlačil povstání mnišských kápí (kuvlungů), roku 1188.

48

Výčet Ynglingů (Ynglingatal), seznam norských králů, nalezneme v závěru Knihy o Islanďanech
(Íslendingabók), která byla sepsána cca ve dvacátých až třicátých letech 12. století islandským
dějepiscem Arim Þorgilssonem.

49

Nejstarší sága o sv. Olafovi byla sepsána v Þingeyrech již před rokem 1180, ságy o Olafu
Traggvasonovi pocházejí z doby 1170–1190 (mnich Oddr Snorrason a Gunnlaugr Leifsson).
Zhruba ze stejné doby pochází i skaldská skladba Výčet norských králů (Nóregs konungatal).
Ovšem vrcholné dílo královských ság, Heimskingla Snorriho Sturlusona, byla sepsána až
po smrti Karla Jónssona. Jóhannesson, Jón (ed.): Íslendinga Saga: A History of the Old
Icelandic Commonwealth. Manitoba 2007, s. 194; Sawyer, Birgit – Sawyer, Peter: Medieval
Scandinavia. From Conversion to Reformation, circa 800–1500. The Nordic Series, 17.
Minneapolis – London 2000, s. 219.

50

Staroseversky Gizurr Haraldsson.
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královského maršálka na dvoře Sverriho (údajného) otce Sigurða řečeného
Ústa.51
Abychom lépe porozuměli nejdůležitějším argumentům, které využívá
především první část životopisného díla, nechme promluvit o významných
osudových meznících Sverriho života samotnou ságu.
Sverri se narodil v Norsku,52 odkud pocházela i jeho matka Gunnhilda,
jež se později provdala za Unáse Kambariho z významného rodu usazeného
na Faerských ostrovech.53 Malý Sverri byl ve věku šesti let svěřen do pěstounské péče strýci z otcovy strany, biskupovi Hroimu, který měl chlapce připravit
na budoucí dráhu duchovního. I když se Unás Kambari hlásil ke Sverrimu
jako ke svému vlastnímu potomkovi, matka mu v dospělosti prozradila, že
jeho skutečným otcem byl zesnulý král Sigurð Haraldsson.54 Sverri se tedy
v sedmdesátých letech 12. století, poté, co odmítl dráhu duchovního, vrací do rodného Norska, aby se ucházel o právoplatné dědictví. Pod pláštěm
anonymity následně odhaduje své oponenty i jejich síly (využil např. pohostinnosti jarla Erlinga, aniž by ten tušil, že si hřeje na prsou pověstného
hada, který jej i jeho syna Magnúse nakonec připraví o trůn i život). Sverri si
po příchodu do Norska musel kvůli nepřízni osudu na svoji příležitost pár let
počkat. Magnúsovi oponenti totiž v dané době, kdy Sverri příbuzným z otcovy strany odhalil svoji totožnost, podporovali již jiného kandidáta královské
krve, Eysteina Děvenku.55 Teprve po jeho smrti přicházejí osiřelí březonozí,
resp. torzo, které z nich zbylo, za Sverrim a žádají jej, aby se postavil do jejich
čela a bojoval za své právoplatné dědictví. Hrdina nejprve odmítá, nikoli ze
strachu, ale kvůli své skromnosti, pod nevybíravým nátlakem březonohých
(v případě odmítnutí mu dokonce vyhrožují smrtí) však nakonec přijímá.
A zahajuje tak dlouholeté krvavé boje, aby získal, co mu osud předurčil vznešeným původem. Jeho cesta k trůnu je strastiplná, ale úspěchy na bitevním
poli završené definitivním vítězstvím a smrtí rivalů dostatečně ospravedlňují
Sverriho právo na korunu.
Tolik alespoň letmo k líčení Sverriho osudů na cestě k norskému trůnu,
jak je zachycuje sága. Pojďme podrobit prezentovanou verzi střízlivé kritice.

51

Þorláksson, Helgi: Historical Background: Iceland 870–1400. In: McTurk, R.: c. d., s. 147;
Skórzewska, Joanna: Constructing a Cult: The Life and Veneration of Guðmundr Arason
(1161–1237) in the Icelandic Written Sources. Leiden 2011, s. 82.

52

Cca 1145/1151.

53

Stejně jako Island nejsou v této době ostrovy ještě formálně součástí Norska.

54

Magnússon, F.: c. d., kap. 4.

55

Pokud přijmeme Sverriho královský původ, pak Sverri a Eystein byli bratranci z otcovy strany.

Sága o králi Sverrim, aneb dějiny píší vítězové

21

Jaké argumenty v případě klíčových okamžiků krále autor užívá, aby přesvědčil Sverriho současníky o legitimnosti nároků vítěze?
Vilém z Newburghu i dánský historik Saxo Grammaticus (cca †1220)56
přirozeně viděli v největším rivalovi krále Magnúse V. Erlingssona pouhého
uzurpátora norské koruny. Sverri nebyl zdaleka první ani poslední muž s vládychtivými ambicemi, který se během občanských válek příhodně prohlásil
za syna některého z předchozích králů. Ostatně jenom k otcovství zesnulého Sigurða Haraldssona, Sverriho údajného otce, se hlásili čtyři další adepti
na královskou hodnost.57 Důkaz o Sverriho vznešeném, byť nemanželském,
původu můžeme zařadit k nejméně přesvědčivým a zároveň nejdiskutabilnějším pasážím ságy. Autor si je této skutečnosti dobře vědom, proto nabízí
jen lakonické vysvětlení a ožehavé téma záhy opouští, snad s vědomím, že
čtenáře dostatečně přesvědčil.
Sverri na rozdíl od jiných pretendentů nepodstoupil na důkaz pravdivosti
svého tvrzení ordál, na Severu běžně užívaný k potvrzení či popření otcovství.58 Považoval tento důkaz za zbytečný, nebo se jej naopak neodvážil podstoupit? Těžko říci. Sám Sverri později akceptoval svého nevlastního bratra
Erika, který se prohlásil za dalšího nelegitimního syna Sigurða Haraldssona
a svá slova úspěšně podpořil ordálem. I když církev v této době svoji asistenci
při božích soudech omezovala (a krátce po Sverriho smrti i v Norsku zakázala),59 Sverri se neodvážil slova údajného nevlastního bratra zpochybnit, dokonce ani tehdy, když se Erik odmítl zaručit za Sverriho tvrzení o společném
otci.60 Sverri Erikovy nároky neodmítl, což naznačuje, že si byl vědom, jakou
váhu společnost v otázkách nejistého otcovství ordálu přikládala.
Pochybnosti čtenářů o Sverriho nejasném původu snad mohly umocňovat i rozporuplné pasáže v sáze,61 v nichž se hrdina zpočátku odmítá postavit
do čela březonohých a posílá je za otcovými příbuznými, aby si mezi nezle56

Saxo, který působil ve službách dánského krále Valdemara I. Velikého, příbuzného Magnúse
V. Erlingssona, Sverriho označuje za syna zbrojíře. Viz Holder, Alfred (ed.): Saxonis
Grammatici Gesta Danorum, XIV. Straasburg 1886, s. 613.

57

Hákon II. Sigurðarson, zvaný Ramenatý (1147–1162), Sigurð III. Sigurðarson, zvaný Markův
chráněnec, Markúsfostri (1162–1163). Kromě Sverriho je otcovství Sigurða zpochybňováno
i u jarla Erika, který byl roku 1190 otráven. Jónsson, F.: c. d., s. 620–621, 626, 636.

58

Ordál železem či vodou. Např. Erling Steinvegg (1204–1206/7) podstoupil za asistence
biskupa Nikolase z Osla ordál, aby podpořil své tvrzení, že je synem Magnúse V. Erlingssona.
Jochens, Jenny: The Politics of Reproduction: Medieval Norwegian Kingship. The American
Historical Review, 92/2, 1987, s. 341.

59

Tamtéž.

60

Magnússon, F.: c. d., kap. 59.

61

Tamtéž, kap. 8.
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tilými syny jarla Birgiho vyvolili svého nového vůdce. Sverre Bagge touto
pasáží dokládá Sverriho vlastní pochybnosti nad svým původem.62 Nicméně
zde je možná i odlišná interpretace. Hrdina nemá pochybnosti o své urozenosti – ostatně v textu přímo nezpochybňuje vlastní původ, ale ignorantství
ostatních, kteří by jeho tvrzení nemuseli jako důkaz přijmout – nechává jarla Birgiho, aby se rozhodl, zda ho otcovi příbuzní a jejich strana nyní shledají vhodným kandidátem. Spíše nežli projev skromnosti, můžeme v tomto
Sverriho počínání spatřovat promyšlený tah. Ve své řeči63 se netají faktem, že
poražení březonozí nejsou v tomto okamžiku rovnocenným soupeřem Erlingovy početné strany, jeho zdráhání je tedy logické, ne-li přímo z vojenského
hlediska taktické. Nadto souhlas ze strany otcových příbuzných propůjčil
jeho dalším krokům potřebnou legitimitu.64
Pochybnosti o Sverriho královském původu se autor ságy pokouší rozptýlit pádnějšími argumenty, nežli pouhým matčiným doznáním. Sága se přímo
zaštituje božskými znameními, které skrze sny zprostředkovaly Gunnhildě
a později i samotnému hrdinovi zvěstování o předurčenosti k velkým činům.
V těchto hagiografických topoi snad můžeme spatřovat vliv královských ság
věnovaných Olafu Tryggvasonovi a svatému Olafu Haraldssonovi.65 Jaký lepší nástroj legitimizace mohl opat Karl zvolit, nežli zahalit Sverriho do stejné
aury božské náklonnosti, jaká se dostala jeho slavným předchůdcům? Vedení
Nejvyššího skrze sny, které byly později manifestovány i nevysvětlitelnými
zázraky provázejícími Sverriho kroky na cestě k trůnu,66 demonstrovaly původ Sverriho královské moci lépe, nežli matčina zpověď či samotný ordál.
S ohledem na jeho královský původ mu byla propůjčena přímo Bohem skrze
patrona svatého Olafa, který se mu zjevuje ve snech. Tento argument je v sáze
využit opakovaně. Sverriho si k vládě nad Norskem zvolil sám zemský patron67 a pomazání mu udělil prorok Samuel,68 nebyl přijat volbou potvrzenou
církevními hodnostáři tak, jak tomu bylo v případě Magnúse V. Erlingssona,
korunovaného panovníka, jehož otec však nepocházel z královské krve, a tudíž dle severské tradice neměl na královskou hodnost právo.
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Sága využívá tuto rétoriku nejen, aby zpochybnila Magnúsovy nároky
na korunu, ale především v pozdějších dobách, kdy Sverri zápasí s vrcholnými představiteli církve. V konfliktech mezi králem a duchovenstvem, které bojovalo za udržení vlivu, jež získalo během Magnúsovy vlády69 za svoji
podporu, využívá církev Sverriho nemanželského původu jako záminku
k odepření královského důstojenství a oslabení Sverriho autority. Na pozadí
evropských mocenskopolitických sporů mezi světskou a duchovní mocí Sverri tedy argumentuje tvrzením, že královská moc je panovníkovi propůjčena
přímo zemským patronem, tudíž církev nemá právo jeho autoritu zpochybňovat.
Zdůrazňování nemanželského původu jakožto vážné překážky k získání
královského titulu je však ze strany církve chabým argumentem, obzvláště
s přihlédnutím k severským poměrům. Pasáže druhé části ságy popisující
spory panovníka s církví, které vrcholí v závěru 12. století exilem významných představitelů norského duchovenstva, vyhlášením interdiktu nad Norskem a Sverriho papežskou exkomunikací,70 si zcela protiřečí s událostmi,
jimiž autor v první části Ságy o Sverrim líčí jeden z nejdůležitějších osudových okamžiků hlavního hrdiny: pouť Sverriho matky do Říma, po níž se
Sverri dozvídá pravdu o svém královském původu. Zde je líčení dané události
v sáze krajně nepřesvědčivé, neboť Gunnhilda údajně jednala pod nátlakem.
Jméno skutečného otce sdělila svému prvorozenému na naléhání samotného
papeže, jenž kajícné ženě uložil, jakožto formu pokání, aby svému nemanželskému potomkovi prozradila dlouho zatajovanou pravdu a více již neupírala synovi otcovská práva.71 Sága se ani v nejmenším nepozastavuje nad
faktem, že se papež dozvěděl pravdu o Sverriho původu jen díky porušenému
zpovědnímu tajemství, kterého se měl dopustit kněz, jemuž se Gunnhilda
ve Věčném městě vyznávala ze svých hříchů. Sverriho současníci by snad
mohli připustit i možnost, že papež Gunnhildina zpovědníka vyvázal ze slibu
mlčenlivosti, tudíž ke znevážení svátosti smíření de facto nedošlo, ale celá
situace – v sáze lakonicky popsána – zní krajně nepřesvědčivě. Nadto, proč
by Řím ohrožoval postavení krále Magnúse V. Erlingssona, který byl do té
doby nejštědřejším stoupencem církve, a ohrožoval tak jeho postavení i nově
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nabytá privilegia duchovenstva dalším uchazečem o trůn? Tento argument
patrně nemohl přesvědčit ani Sverriho současníky.72
Nicméně, pasáž o důsledcích Gunnhildiny pouti do Věčného města měla
pravděpodobně posloužit jinému ze Sverriho záměrů. Zdá se, že tento diskutabilní římský incident se jevil jako vhodné zdůvodnění a ospravedlnění,
proč mladý hrdina tak dlouho otálel, než se vydal do Norska, aby se ucházel o práva po otci. Dle ságy mu totiž bylo již 24 let.73 Jaký jiný důvod by
energického Sverriho mohl od velkolepého poslání zdržet, nežli nevědomost.
Nerozhodnost a liknavost rozhodně nepatřily mezi oceňované vlastnosti budoucího krále. Obzvláště pak, pokud se Sverri nejedenkrát v sáze zaštiťoval
činorodostí jako jednou ze svých nejdůležitějších královských předností.
Zdůvodnění prodlevy se zdálo být na místě, zejména pak uvědomíme-li si, že
jeden z jeho rivalů – výše zmiňovaný nevlastní bratranec Eysteinn Děvenka
– teprve odrůstal dětskému věku, a přesto již stál v čele opozice proti Magnúsovi V. Erlingssonovi.
Činorodost a vlastní přičinění vynaložené k získání otcova trůnu je vedle Božího vedení (demonstrované skrze výmluvné sny, zázraky i vítězstvími
na bitevním poli) Sverriho hlavním argumentem, jímž legitimizuje své právo na norskou korunu. „Jsem synem krále a právoplatně vyvoleným [k vládě] v této zemi a království. Abych získal toto království, potýkal jsem se
s mnohými potížemi a obavami, a nehodlám jej ztratit…“74 Tato slova pronáší Sverri po své exkomunikaci, nicméně zdají se být často opakovaným
zdůvodněním, jímž se snaží získat porozumění u čtenářů. Tento stereotyp
je alfou i omegou celé Ságy o Sverrim, je Sverriho mantrou, jíž patrně hodlal
přesvědčit své současníky o právoplatnosti svých nároků na korunu.75 V éře
rozkvětu ság, která opěvovala činorodé hrdiny vikingské doby a tolerovala
jejich charakterové vady i společenské prohřešky blahosklonněji, nežli slabost a zbabělost, si však samozvaný král mohl čtenáře snadněji naklonit, aby
si vyslechli jeho apologii.
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Sága klade důraz i na Sverriho skromnost. Není ambiciózním uzurpátorem trůnu, jak jej očerňují oponenti. Hrdina pod pláštěm anonymity dychtivě
nečeká na svoji příležitost zmocnit se trůnu, naopak ponechává na otcových
příbuzných, zda jej shledají hodným, aby vedl jejich síly do boje proti opozici.
Teprve když z něj osud učiní jediného vhodného kandidáta, jeho skromnost
ustupuje pod nátlakem březonohých a Sverri začíná se svými stoupenci naplňovat sny, jež ho provázejí od útlého dětství. Není vyvolený žádnou z bojujících frakcí, volí si ho svatý Olaf a propůjčuje mu svou zástavu. A Sverri
konečně přestává o svém nenaplněném osudu pochybovat a dá průchod své
činorodosti a houževnatosti. Literární klišé o skromnosti hlavního hrdiny
kráčí ruku v ruce s jeho shovívavostí vůči nepřátelům, která kontrastuje s nesmiřitelností rivalů, i nevšední prozíravostí v bitvách. Za těmi úspěšnými,
které končí Sverriho vítězstvím, stojí hrdinovo nadání pro vojenskou strategii. Od předem prohraných bitev, jichž je ovšem poskrovnu, vůdce březonohých své druhy ve zbrani zrazuje, ale nakonec podléhá jejich neústupnosti
a liché sebedůvěře v sebe samé, i když předem ví, že je boj předem ztracený.76
Zde ovšem autor nemusel přehánět, o Sverriho vojenském umu nikdo ze
současníků nepochyboval.77 Dokonce se zdá, že autor ságy považuje hrdinův
nevšední talent pro vojenskou strategii a četná vítězství, a to i nad početně silnějším nepřítelem, za dostatečně pádný argument pro Sverriho nárok
na trůn. Očekává, že za bitevními úspěchy vítěze uvidí středověký člověk zásahy Boží prozřetelnosti. Nejvyšší by nepodporoval samozvance s falešnými
nároky na trůn a autor se tak pokouší podprahově vsugerovat čtenáři jediný
logický závěr.
I přestože osud učinil ze Sverriho Sigurðarsona a Magnúse Erlingssona
nesmiřitelné rivaly, Sága o králi Sverrim překvapivě nevykresluje Sverriho
největšího oponenta první části ságy v negativním světle. Svou roli zde mohla sehrát např. Magnúsova osobnost i jeho značná obliba. Opat Karl Jónsson
si mohl být vědom toho, že by si nepokrytou dehonestací poraženého krále
čtenáře proti sobě pouze popudil. Za oceňujícími slovy můžeme snad spatřovat i Sverriho blahosklonnost nad padlým sokem, který nedbal varovných
znamení a nemoudře se postavil svému rivalovi.78
Sverriho nevídaný vzestup od neuspokojivé dráhy kněze z Faerských ostrovů k norské královské koruně by však nebyl možný bez březonohých. Stojí
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za jeho nevídaným úspěchem, je tedy třeba jejich vzájemnému vztahu věnovat pozornost. Jak sága prezentuje Sverriho jednání a chování vůči spolubojovníkům, kteří mu dopomohli k trůnu? Obraz si můžeme učinit na základě
podrobného popisu válečných událostí, Sverriho brilantní taktiky i proslovů,
jimiž vůdce vyzývá své věrné, aby ho následovali do nadcházejících bitev.
Jak je několikrát zdůrazněno v sáze, březonozí si za svého vůdce zvolili
Sverriho, nebylo tomu naopak. I když je v tomto případě motivem snaha
vyzdvihnout hrdinovu skromnost – nesnaží se uzurpovat moc, je k ní vyvolen, ba dokonce donucen – tato počáteční skutečnost determinuje jejich
následující vzájemný vztah. Březonozí jsou vůči Sverrimu loajální, ale jedná
se o loajalitu, která si žádá quid pro quo.79 Sverri jim nepřikazuje, neočekává
od nich slepou poslušnost, získává si jejich zápal v boji podmanivými projevy,80 v nichž je nežádá, aby bojovali za jeho právo na korunu, ale zdůrazňuje
společné cíle, které naplňuje po bitvě u Fimreite, když po Magnúsově smrti
odměňuje své věrné významnými úřady, zemí i urozenými manželkami.81
Sága o Sverrim se netají faktem, že teprve poté si vítězný král získává jejich
naprostou oddanost. Reciproční vztah mezi Sverrim a březonohými je zcela
logický. Jeho muži jsou v chaotických válkách jednou z několika bojujících
frakcí, nadto početně málo významnou, špatně vyzbrojenou a nahlíženou
ostatními stranami s despektem. Ani Sverriho důvěru si zpočátku nezískali.82 Sverri sám je obdobně pouze jedním z několika vhodných kandidátů
ucházejících se o královskou hodnost. Svými vítězstvími musí prokázat, že
je vůdce, který si může žádat jejich loajalitu. Vztah mezi Sverrim a jeho muži
nejlépe dokládá střetnutí u Hattarhamů (1178), před nímž všechny marně
varoval.83 Drtivá porážka mu dala později za pravdu, nicméně nejen, že se
mu nepodařilo své věrné od bitvy odradit, účastnil se spolu s nimi boje a sám
sotva vyvázl vlastním životem. Sága o Sverrim přenáší vinu za vojenský debakl na březonohé, kteří mu odmítají naslouchat, a zároveň dokazuje Sverriho loajalitu k vlastním mužům.84
Mohly argumenty o Sverriho cílevědomosti, prozíravosti i houževnatém
úsilí provázené Boží shovívavostí, jimiž se zaštiťuje Sága o Sverrim, postačit
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současníkům jako dostatečný důvod k legitimizaci uzurpované moci? Patrně
nikoli. Ovšem byl samozvancem, který se nebál vztáhnout ruku po království zmítaném boji o trůn, uzurpátorem koruny, jenž dokázal využít svého
mimořádného vojenského nadání, dobyvatelem, který si své království začal
podmaňovat se žalostným torzem otrhanců, i bývalým knězem, který se postavil mocné církvi, a i přesto umírá jako korunovaný král Norska a zakladatel vlastní dynastie.
I když Sáze o Sverrim nelze upřít snahu o objektivitu, motivace vzniku
první části pramene (tzv. Grýla) je nezpochybnitelná. Vznikla v Norsku
za života samozvaného krále a pod jeho dohledem. Sverri potřeboval tento
nástroj legitimizace, aby ospravedlnil své kroky na cestě k trůnu a odlišil se
tak od ostatních uzurpátorů, kterým přála neklidná doba občanských válek.
Prohlásil se za nemanželského potomka zesnulého krále, což nebyl nijak výjimečný krok. Svůj právoplatný nárok potvrdil četnými vítězstvími, ale patrně
si uvědomoval, že pero je někdy silnější nežli meč, a tak se rozhodl, po odstranění svého hlavního rivala (Magnús V. Erlingsson) využít pro ospravedlnění
svých činů nový nástroj. Není jasné, proč se k sepsání ságy propůjčil opat
Karl Jónsson. Mohla mu imponovat Sverriho nabídka ke spolupráci, nebo
jen hledal nový literární námět. Ságy slavného Olafa Tryggvasona a svatého
Olafa Haraldssona již na Islandu zpracovávali Karlovi benediktinští bratři
a Sverriho závratná životní dráha rozhodně stála za pozornost.
Je Sága o Sverrim propagandou, nebo apologií samozvaného krále? Mohli
bychom říci, že je obojím. Sverri byl nemanželským potomkem, k němuž se
otec za svého života nepřihlásil, a i přesto se opovážil vztáhnout ruku po norské královské koruně. Apologie zde tedy byla na místě. Postavil se do čela
březonohých, jedné z mnoha frakcí vzdorujících pomazanému panovníkovi,
a rozpoutal tak skutečnou občanskou válku. I zde je řádná apologie na místě.
A Sverri ji čtenářům nabízí v nejrůznějších formách: je nemanželským synem krále, což dokazuje matčina zpověď v Římě i papežova výzva k odhalení
pravdy. Snad i sám Sverri cítil nepřesvědčivost těchto pasáží, sága tedy plynule přechází od pochybné obrany v propagandu a své nároky demonstruje hagiografickými motivy (boží sny, znamení, zázraky). Ten, jehož si vyvolil Bůh,
nepotřebuje pádnější omluvy, jeho jednání dostatečně legitimizuje přízeň
Nejvyššího. Za hagiografickými motivy v sáze můžeme spatřovat vliv vznikajících děl o Olafu Tryggvasonovi a Olafu Haraldssonovi, s nimiž musel být
Karl Jónsson obeznámen, ale zároveň si musíme uvědomit, jakou důležitost
musel Sverri tomuto ospravedlnění sám přikládat. Jeho právní nároky – dědictví po otci – byly diskutabilní a v očích čtenářů značně nepřesvědčivé. Ov-
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šem zpochybnit vítězovy argumenty, za jeho úspěšnými činy stojí sám Bůh,
nemohly být brány středověkým čtenářem na lehkou váhu.
Lavírování mezi propagandou a apologií naznačuje i ambivalentní postoj ságy ke králi Magnúsovi V. Erlingssonovi. Na jedné straně si autor ságy
proti sobě nechce popudit čtenáře, zmiňuje se tedy o jeho oblibě u poddaných a neupírá mu respekt.85 Přiznává, že březonohými je zpočátku opovrhováno jako tlupou obyčejných hrdlořezů bez vůdce, narušujících královský
pořádek. Na straně druhé však zdůrazňuje Magnúsovy nedostatečné nároky
na trůn, neboť nebyl synem, ale pouze vnukem krále, a neváhá vnucovat čtenáři představu, že se Sverriho rival v touze po vítězství spolčil s čarodějnicí,
aby mu pomohla zvrátit výsledek bitvy.
Zcela překvapivá je absence jednoho důležitého argumentu, který ale Sverri proti Magnúsovi v sáze nevyužívá: patriotismu.86 Magnúsova strana byla
díky příbuzenským vazbám spojena s dánskou korunou a jarl Erling neváhal
v bojích o korunu přislíbit Dánsku výměnou za synovu podporu strategicky
důležitou oblast Víku. I když tento závazek Magnúsova otce nebyl později
naplněn, autor ságy toto ohrožení Norska vnějším nepřítelem a příchod zachránce dostatečně nevyužívá ve Sverriho prospěch. Považoval jej za příliš
slabý politický argument? Současníky by patrně nepřesvědčil, ale mohl být
akceptován pozdějšími generacemi.
Ať již za Sverriho úspěchy stálo jeho cílevědomé úsilí, které on sám považoval za dostatečně pádný argument k obhájení vlastních činů, příhodná
doba přející vojenským dobrodruhům či potřeba obyvatel norského království nastolit po vleklých bojích o trůn mír a konsolidovat zemi pod vládou
silného krále, byť s diskutabilními nároky na korunu, Sága o Sverrim je jednoznačně ojedinělým pramenem. Pramenem lavírujícím mezi částečnou
autobiografií ovlivněnou oblíbenými královskými ságami i otevřenou propagandou samozvaného panovníka, který se rozhodl legitimizovat svou vládu
nejen vojenskými úspěchy, ale i vlastním životopisem.
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Magnússon, F.: c. d., kap. 98.
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Bagge, S.: Gang Leader, s. 29.
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Resumé
Sága o králi Sverrim, aneb dějiny píší vítězové
Studie se zabývá ságou věnovanou králi Sverrimu I. Sigurðarsonovi, jednomu z nejvýznamnějších vrcholně středověkých panovníků Norska. Jedná
se o unikátní pramen, který vznikl na objednávku samozvance, jenž se z bývalého kněze díky svému vojenskému umu dopracoval k norské koruně a stal
se zakladatelem dynastie nesoucí jeho jméno. Sága o Sverrim, především její
první část, která vznikla za života hlavního hrdiny, je podrobena kritickému zhodnocení. Příspěvek se zaměřuje především na argumenty využívané
autorem k propagaci či obhajobě Sverriho činů. Příspěvek si klade otázky,
do jaké míry můžeme tento narativní pramen považovat za objektivní (auto)
biografii a zda argumenty krále Sverriho, jimiž obhajuje své právo na korunu,
mohly přesvědčit středověkého čtenáře o oprávněnosti jeho činů.
Klíčová slova: středověk, sága, Sverri, Norsko, propaganda

Summary
The Saga of King Sverri or History Is Written by the Victors
This study deals with the saga dedicated to King Sverre Sigurdsson, one of
the most significant Norwegian rulers in the High Middle Ages. It is a unique
source which was written in the order of the vanquisher, who, though
originally a priest, obtained the Norwegian crown thanks to his military
skills and became a founder of the dynasty bearing his name. Sverris saga,
especially its first part that was created during the main protagonist’s life, is
critically examined. First and foremost, the article aims at arguments used
by the author for propaganda or defence of Sverre’s acts. The study attempts
to answer whether it is possible to consider this narrative source to be an
objective (auto)biography and whether King Sverre’s arguments, which he
employed to defend his title to the throne, could persuade a medieval reader
about the rightfulness of his acts.
Keywords: Middle Ages, saga, Sverri, Norway, propaganda
Translated by Mgr. Hana Ferencová
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Vývoj majetkových pomerov
nižšej šľachty v rokoch 1300–1500:
na príklade regiónu Oravy
Lukáš Tkáč
Jedným z faktorov, ktoré výraznou mierou ovplyvňovali postavenie jednotlivca v stredovekej spoločnosti, bola popri jeho „stavovskej príslušnosti“
najmä veľkosť jeho majetku. Vari najvýraznejšie sa táto skutočnosť prejavovala práve v prípade šľachty. Napriek tomu, že vývoj osídlenia jednotlivých
regiónov Slovenska, rovnako ako dejiny šľachtických rodov, sú v historickej
spisbe spracované pomerne podrobne, otázka vývoja majetkových pomerov
doposiaľ nevzbudia v slovenskej historiografii väčšiu pozornosť.1 Existuje
síce viacero prác analyzujúcich rozsah majetkovej držby jednotlivých hradných panstiev, či šľachtických rodov, ako aj zopár prác venujúcich sa majetkovým pomerom určitej oblasti v užšom časovom horizonte, no práca, ktorá
by skúmala majetkové pomery na úrovni regiónov (stolíc) v dlhšom časovom
horizonte u nás doposiaľ absentuje. Uvedená skutočnosť má za následok, že
o majetkových pomeroch v jednotlivých regiónoch Slovenska máme častokrát len veľmi nejasnú predstavu. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli, že
sa v predloženom príspevku pokúsime, na príklade regiónu Oravy, priblížiť
základné rysy vývoja pozemkového vlastníctva nižšej šľachty, ako sociálnej
skupiny, v priebehu rokov 1300–1500.2
Vzhľadom na povahu príspevku, ktorý nám neumožňuje „štandardné“
vedenie poznámkového aparátu, sa už na jeho začiatku musíme podrobne
oboznámiť so základnými prameňmi a literatúrou, ktoré sa stali podkladom
pre vypracovanie nižšie prezentovaných analýz a z nich plynúcich záverov.3
Základným zdrojom informácií o vývoji majetkových pomerov na Orave bol
najmä dobový písomný materiál, tak edovaný ako aj archívny. Z edovaných
1

V susednej Českej republike prebieha takýto výskum už niekoľko desaťročí. Pozri napr.
Mezník, Jaroslav – Papajík, David: Proměny feudálního majetku na Moravě ve 14.–16. století.
Bilance dosavadního zkoumání. Český časopis historický, 99, 2001, s. 33–58; Papajík, David:
Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.–16. století. Olomouc 2003; Týž: Stavy a majetek
na Moravě ve 14.–16. století. Historický časopis, 53, 2005, č. 3, s. 545–558. Tam i ďalšia
literatúra k uvedenej problematike.

2

Uvedené časové vymedzenie je do značnej miery determinované stavom zachovania písomných prameňov.

3

Vzhľadom na rozsah príspevku sa v poznámkovom aparáte obmedzujeme len na tie najzákladnejšie pramene dokladujúce tú ktorú skutočnosť uvádzanú v texte.
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prameňov sme pri štúdiu vychádzali jednak z moderných kritických edícií
slovenskej, maďarskej4 či poľskej proveniencie,5 ale siahli sme i po viacerých
starších tzv. celouhorských pramenných edíciách či edíciách prameňov z rodových archívov.6 Cenným prameňom k poznávaniu majetkových pomerov
stredovekej Oravy, hoci len v užšom časovom rozmedzí, bola i S. Horváthom
publikovaná verzia Liptovského a Turčianskeho registra z roku 1391.7 Osobitný typ „pramennej edície“ svojím spôsobom predstavujú i staršie genealogické práce z 19. storočia, ktoré v prílohe prinášajú plné znenie listín
viažucich sa k dejinám toho ktorého rodu.8
Z archívneho materiálu sme najviac informácií čerpali z fondov Slovenského národného archívu v Bratislave,9 Štátneho archívu v Bytči10 a jeho
pobočky v Dolnom Kubíne,11 Archívu biskupského úradu v Spišskom Podhradí,12 Literárneho archívu v Martine,13 Archívu Slovenského národného

4

Za pomoc pri preklade prameňov a literatúry z maďarčiny patrí naša úprimná vďaka
Mgr. Adriáne Kissovej.

5

Sedlák, Vincent (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. I.–II. diel (ďalej iba
RDSl). Bratislava 1980, 1987; Borsa, Iván (ed.): A Justh család levéltára 1274–1525. Budapest
1991; Borsa, Iván – Ila, Bálint (eds.): Az Abaffy család levéltára 1247–1515. Budapest
1993; Mályusz, Elemér – Borsa, Iván (eds.): Zsigmondkori oklevéltár. I.–XII. diel (ďalej iba
ZsO). Budapest 1951–2013; Semkowicz, Władysław (ed.): Materialy źródłowe do dziejów
osadnictwa Górnej Oravy. I.–II. diel. Zakopane 1939.

6

Fejér, György (ed.): Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I.–XI. diel (ďalej
iba CDH). Buda 1829–1844; Wenzel, Gusztáv (ed.): Codex diplomaticus Arpadianus
continuatus. I.–XII. diel (ďalej iba CAC). Pest 1860–1874; Reviczky, Sándor (ed.): A revisnyei
Reviczky-család okmánytára: 1272–1623. Budapest 1878.

7

Horváth, Sándor (ed.): A Liptói és Turóczi registrum. Budapest 1902.

8

Kubinyi, Péter: Genealogia familiae de Felesö Kubin. Pesthini 1824; Szontagh, Dániel:
Felsö-Kubíni Mesko család nemzedékrende és történeti emlékei. Pest 1861.

9

Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej iba SNA), fond Jozef Kohút; Rod Kubíni.

10

Štátny archív v Bytči (ďalej iba ŠA BY), fond Rod Čaplovič; fond Oravský komposesorát, fasc.
10, 22, 77; fond Zbierka listín.

11

Štátny archív v Bytči, pobočka Dolný Kubín (ďalej iba ŠA BY, p. DK), fond Jozef Gebura
osobný fond, rukopisy Gebura, Jozef: Listiny k dejinám oravských obcí 1. (ďalej iba Listiny
k dejinám oravských obcí 1.), Gebura, Jozef: Listiny k dejinám oravských obcí 2. (ďalej iba
Listiny k dejinám oravských obcí 2.), Gebura, Jozef: Listiny k dejinám Tvrdošína. (ďalej iba
Listiny k dejinám Tvrdošína), Gebura, Jozef: Listiny k dejinám Trstenej (ďalej iba Listiny
k dejinám Trstenej); fond Mestečko Trstená.

12

Archív biskupského úradu v Spišskom Podhradí, fond Hodnoverné miesto Spišská kapitula.

13

Literárny archív v Martine, fond Kavuljak, Andrej.
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múzea v Bratislave – pobočka Martin14 a zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.15 Zo zahraničných archívov sme pri výskume využívali fondy
Maďarského národného archívu v Budapešti.16
Základným zdrojom informácií o vývoji majetkových pomerov nižšej
šľachy v období rokov 1300–1500 boli samozrejme stredoveké listiny, no
množstvo cenných informácií nám poskytli i dva najstaršie známe portálne
súpisy Oravskej stolice z rokov 1547 a 1548.17 Zdrojom cenných informácií
boli tiež pozostalosti a rukopisy staršej generácie tzv. „neprofesionálnych“
historikov, ako J. Gebura, A. Medzihradský, A. Kavuljak či J. Kohút, v ktorých sa nám, mimo iné, podarilo objaviť i odpisy viacerých listín, ktorých
originály sú v súčasnosti považované za stratené. Vďaka vyššie menovaným
autorom a ich pozostalostiam sa nám do dnešných dní uchovala i staršia tradícia (tradovaná ústnym podaním), ktorá v mnohých prípadoch osvetľuje
skutočnosti, ktoré nie sú zachytené písomnými prameňmi.
Informácie získané štúdiom vyššie menovaných písomných prameňov
sme dopĺňali poznatkami získanými štúdiom odbornej literatúry. Opierali
sme sa pritom najmä o práce venujúce sa dejinám osídlenia18 či miestopisné
práce,19 práce venujúce sa genealógii, heraldike a dejinám jednotlivých šľach-

14

Archív Slovenského národného múzea v Bratislave, pobočka Martin, inv. č. 637,
Medzihradský, Adolf: 55 címerov zemianských famílií oravských (ďalej iba 55 címerov
zemianských famílií oravských).

15

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Medzihradský, Adolf: Erby zemianskych rodín oravskej
župy (ďalej iba Erby zemianskych rodín oravskej župy), 1904–1910, kolorovaná kresba, sign.
OG-K-15 – OG-K-65, OG-K-1268, OG-K-1269.

16

Magyar Nemzeti Levéltár (ďalej iba MNL), Diplomatikai Levéltár (ďalej iba DL); Diplomatikai Fényképgyüjtemény (ďalej iba DF).

17

Portálne súpisy Oravskej stolice publikoval W. Semkowicz. Pozri pozn. č. 5.

18

Beňko, Ján: Osídlenie severného Slovenska (ďalej iba Osídlenie). Košice 1985; Györffy,
György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Budapest 1963; Týž: Komitat
Orawa. In: Garbacik, Józef et al. (ed.). Mediaevalia: w 50 rocznice pracy naukowej Jana
Dobrowskiego. Warszawa 1960, s. 61–70; Kavuljak, Andrej: Orava v XIII. storočí. Sborník
Matice slovenskej, 13, č. 5, s. 387–402.

19

Kavuljak, Andrej: Historický miestopis Oravy. Bratislava 1955.
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tických rodov či šľachty ako takej,20 no siahli sme i po regionálnej vlastivednej literatúre21 a prácach venujúcich sa dejinám jednotlivých lokalít.22
Na nasledujúcich pár riadkoch sa ešte pokúsime v skratke priblížiť základné metodické zásady, ktorých sme sa pri riešení nastolenej problematiky
pridŕžali. Pri analyzovaní majetkových pomerov nižšej šľachty sme postupovali tak, že sme si v rámci sledovaného časového úseku vyčlenili 5 medzníkov,
vzdialených od seba vždy presne 50 rokov (údaje sme teda zhromažďovali
k rokom 1300, 1350, 1400, 1450 a 1500),23 ku ktorým sme následne zhod20

Andráš, Peter: Dejiny rodu Meško. Martin 2011; Týž: Vývoj rodového erbu Meškovcov.
Genealogicko-heraldický hlas, 2, 1992, č. 1–2, s. 20–25; Beňko, Ján: Najstaršia turčianska,
liptovská a oravská šľachta. In: Štulrajterová, Katarína (ed.): Najstaršie rody na Slovensku.
Martin 1994, s. 81–87; Beňušová, Elena: Oravské zemianske rody a ich kultúrne tradície:
vznik zemianstva v Uhorsku a na Orave. In: Národopisný zborník 15. Martin 2009, s. 10–45;
Táž: Oravské zemianstvo. In: Kovačka, Miloš – Augustínová, Eva – Mačuha, Maroš
(ed.): Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť I.: Postavenie a majetky zemianskych
rodov. Martin 2009, s. 116–151; Čerňan, Igor: Genealogická sonda do rodiny Medveckých
z Medvedzia a Bysterca na Orave. In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 1995. Martin
1995, s. 7–22; Ďuriška, Zdenko: Príspevok ku genealógii rodu Čaplovičovcov. In: Biografické
štúdie 30. Martin 2004, s. 49–84; Týž: Rod Alexandra Kubíniho. In: Biografické štúdie 33.
Martin 2008, s. 143–149; Hautová, Júlia: Platyovci v stredovekom Liptove, Turci a na Orave.
Slovenská archivistika, 43, 2008, č. 1, s. 64–73; Kubínyi, Ferenc – Kubínyi, Miklós: A felsökubíni Kubínyi család története és leszármazása. Budapest 1901; Majláth, Béla: A Hongh
nemzetség ivadékai (A Szentannai és Bobrovniki Bobrovnyiczky és Hadászi Kiszely családok),
In: Turul 9, Budapest 1891, s. 161–171; Nagy, Iván: Magyarország családai czímerekkel és
nemzékrendi táblákkal. I.–XIII. diel. Pest 1857–1868; Varsik, Branislav: Otázky vzniku
a vývinu slovenského zemianstva. Bratislava 1988; Vítek, Peter – Maťugová, Soňa: Lexikón
erbov šľachty na Slovensku III (ďalej iba Lexikón). Bratislava 2007.

21

Mikláš, Milan – Huba, Peter: Premeny Oravy. Martin 1985; Huba, Peter: Orava v časoch
minulých i prítomných. Dolný Kubín 2000.

22

Callo, Jozef: Istebné. Dolný Kubín 2006; Čaplovič, Pavol: Dolný Kubín. Martin–Dolný Kubín
1986; Čelková, Anna: Medvedzie. Bratislava 1997; Huba, Peter: Dolný Kubín. Dolný Kubín
1992; Huba, Peter et al: Dolný Kubín. Dolný Kubín 2008; Huba, Peter: Istebné. Dolný Kubín
1996; Huba, Peter et al: Naša Osádka. Dolný Kubín 2008; Huba, Peter: Vyšný Kubín. Dolný
Kubín 1998; Móres, Cyril: Zemianska Dedina. Námestovo 2005; Vávra, Ján: Z minulosti obce
Jasenovej. Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 34–35, 1940–1941, s. 140–148.

23

Údaje sme vždy zhromažďovali k dátumu 1. január príslušného roku (medzníku). Keďže
povaha stredovekého písomného materiálnu nám neumožňuje zistiť, kto bol majiteľ, resp.
majitelia poslušného sídla k 1. januáru príslušného roku, za majiteľa, resp. majiteľov považujeme vždy rod posledného známeho majiteľa, resp. majiteľov pred uvedeným dátumom.
Aby sme však týchto majiteľov pokladali za „istých“, museli uvedený majetok dokázateľne
vlastniť i v neskoršom období (t. j. po uvedenom dátume). V situácii, kedy sa určitý rod spomína ako majiteľ príslušného sídla, no po 1. januári najbližšieho medzníku sa už v prameňoch
viac nespomína, ho k najbližšie nasledujúcemu medzníku uvádzame ako majiteľa „neistého“
a o ďalších 50 rokov už s takýmto rodom, či rodmi ako majiteľmi danej lokality nepočítame.
Uvedené pravidlo samozrejme neplatí v prípade, ak pred 1. januárom príslušného medzníku
dokázateľne došlo k vymretiu príslušného rodu, resp. sa na základe nejakých indícií pred-
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nocovali stav majetkovej držby. Pod územím Oravy rozumieme niekdajšie
územie Oravskej stolice, ktoré možno vymedziť súčasnými okresmi Dolný
Kubín, Námestovo a Tvrdošín, ku ktorým treba ešte pripočítať územie 12
hornooravských obcí, ktoré boli v roku 1920 prechodne a po skončení druhej
svetovej vojny definitívne pričlenené k Poľsku.24 Za rod nižšej šľachy považujeme taký rod, ktorého príslušníci vlastnili majetok, menší ako jedno hradné
panstvo.25 Pri vyhodnocovaní stavu majetkovej držby v sledovanom regióne
sme pracovali len s takými majetkami, ktoré z hľadiska typológie sídel spadali
do kategórie hrad, mestečko alebo dedina. Nepracovali sme teda s majetkami
typu: lesy, lúky, rybníky, tridsiatky a pod. U každého majetku identifikujeme
jednak jeho vlastníka, jednak držiteľa. Keďže u lokalít s viacerými majiteľmi
poznáme presnú veľkosť majetkových podielov jednotlivých vlastníkov len
výnimočne, rozhodli sme sa v takýchto prípadoch aplikovať paritný princíp.
Vychádzame teda z predpokladu, že každý zo spoluvlastníkov bol majiteľom
rovnako veľkého podielu ako ostaní. V prípade, že jeden vlastník, či „typ“
vlastníka vlastnil majetkové podiely vo viacerých lokalitách, boli mu tieto
podiely, kvôli zachovaniu prehľadnosti, sčítané. Napriek uvedeným metodickým zásadám, ktorých sa v celej práci pevne pridŕžame, treba vzhľadom
na množstvo neistých údajov počítať s určitou odchýlkou nami prezentovapokladá, že daný rod vymrel. Ak však dochádza k situácii, že pred 1. januárom príslušného
medzníku je v prameňoch známy jeden vlastník, či vlastníci a po ňom druhý, či niekoľko
iných vlastníkov a nie sú známe žiadne bližšie podrobnosti, kedy a za akých okolností dochádza k zmene vlastníka danej lokality, uvádzame vlastníka ako „neznámeho“. Dochádza však
i k situáciám, kedy za majiteľa príslušnej lokality považujeme osobu, ktorá daný majetok dokázateľne vlastnila až po 1. januári príslušného medzníku, no na základe istých indícií možno
predpokladať, že tomu tak bolo už i k dňu 1. januára príslušného roku (medzníku). S takýmto
vlastníkom však tiež pracujeme len ako s „neistým“. Za „neistého“ majiteľa považujeme i taký
rod, ktorého vlastníctvo síce nie je možné k danému, ani nasledujúcemu medzníku potvrdiť
písomnými prameňmi, no iné typy prameňov, prípadne iné indície nasvedčujú, že jeho vlastníkom bol.
24

Po tom, čo bola v roku 1920 upravená československo-poľská hranica, bolo Poľsku v severovýchodnej časti Oravy odstúpených 14 obcí: Bukovina-Podsklie, Harkabúz, Hladovka,
Chyžné, Jablonka, Nižná Lipica, Nižná Zubrica, Orávka, Pekelník, Podvlk, Srnie, Suchá Hora,
Vyšná Lipica a Vyšná Zubrica. V roku 1924 síce boli obce Hladovka a Suchá Hora opäť pričlenené k Československu a v priebehu rokov 1939–1945 sa súčasťou Slovenskej republiky
stalo i zvyšných 12 obcí, no po skončení druhej svetovej vojny bolo týchto 12 hornooravských
obcí opäť pričlenených k Poľsku. Pozri Žudel, Juraj: Utváranie hraníc Slovenska. Slovenská
archivistika, 30, 1995, č. 2, s. 230–233; Prikryl, Ľudovít Viliam: Vývoj mapového zobrazenia
Oravy. In.: Vlastivedný zborník Považia 13. Martin 1978, s. 79; Žudel, Juraj: Stolice na Slovensku. Bratislava 1984, s. 99; Semotanová, Eva: Historická geografie Českých zemí. Praha 2002,
s. 132; Encyklopédia Slovenska IV.: zväzok N–Q. Bratislava 1980, s. 208.

25

Vychádzame pritom z delenia F. Uličného. Pozri Uličný, Ferdinand: Dejiny Slovenska v 11. až
13. storočí. Bratislava 2013, s. 438.
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ných výsledkov od skutočného stavu. S istou odchýlkou treba počítať i z toho
dôvodu, že sme v práci pracovali len s takými lokalitami, ktoré možno k rokom 1300, 1350, 1400, 1450 a 1500 bezpečne identifikovať ako lokality vo
vlastníctve či držbe jednotlivých rodov z radov nižšej šľachty.
Po trochu dlhšej úvodnej časti nášho príspevku, v ktorej sme sa snažili,
pokiaľ možno čo najstručnejšie, priblížiť pramene a základné metodické zásady našej práce, pristúpime teraz k analýze vývoja majetkových pomerov
nižšej šľachty na Orave v období rokov 1300–1500. Nakoľko veľkosť a zmeny
majetku nie je možné skúmať bez ich číselného vyjadrenia, zhrnuli sme výsledky nášho výskumu do niekoľkých prehľadných tabuliek, ktoré nám asi
najlepšie umožňujú sledovať dynamiku vývoja majetkových pomerov. K jednotlivým tabuľkám pripájame náš sprievodný komentár a zhodnotenie.
Ešte predtým ako pristúpime k samotnej analýze majetkových pomerov
nižšej šľachy, oboznámime sa so stavom osídlenia Oravy v rozmedzí rokov
1300–1500.
Tabuľka 1: Počet lokalít na Orave v rokoch 1300–1500
Dedina
Rok

Hrad
1

D

P

3

18

–

1300
4,5 %

–

1

–

1350

10
3,3 %

–

1

3

1400

20
2,6 %

7,9 %

1

4

1450

32
2,6 %

10,5 %

1

4

1500

32
2,6 %

10,5 %

Celkový počet sídel

C

Mestečko /
Dedina (?)

21

–

95,5 %

–

29

–

96,7 %

–

33

1

86,9 %

2,6 %

33

–

37

1

38

86,9 %

–

97,4 %

2,6 %

100 %

33

–

37

1

38

86,9 %

–

97,4 %

2,6 %

100 %

Mestečko

D

P

C

4

18

22

18,2 % 81,8 % 100 %
11

19

30

19
36,7 % 63,3 % 100 %
25

13

38

13
63,2 % 36,8 % 100 %

1

1

Legenda: D – písomne doložené lokality, P – predpokladané lokality, C – celkovo, (?) – neisté

Ako môžeme vidieť v tabuľke 1, počet lokalít na Orave v priebehu rokov
1300–1400 neustále stúpal. Najvýraznejší nárast počtu lokalít zaznamenávame hneď na začiatku nami sledovaného obdobia, t. j. v rozmedzí rokov
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1300–1350, kedy došlo k zvýšeniu počtu lokalít až o 26,7 %. Pomerne výrazne sa však počet lokalít zvyšoval i v priebehu rokov 1350–1400, kedy možno konštatovať, síce o čosi menší, no i tak pomerne výrazný, 23,3 % nárast.
Po roku 1400 nastala vo vývoji osídlenia skúmanej oblasti menšia stagnácia,
ktorá však trvala až do konca nami sledovaného obdobia.
Napriek tomu, že počet lokalít na Orave v priebehu rokov 1300–1400 nepretržite stúpal a v rokoch 1450–1500 stagnoval, stretávame sa i tu, aj keď len
vo veľmi zanedbateľnej miere, so zanikaním sídel. V priebehu celého obdoba
vymedzeného rokmi 1300–1500 však na Orave zanikla len jedna lokalita.26
S najväčšou pravdepodobnosťou sa tak stalo niekedy v priebehu prvej polovice 15. storočia, v súvislosti s bližšie nedatovateľným vpádom husitov na územie dolnej Oravy.27 Napriek uvedenej skutočnosti zaznamenávame na Orave
v celkovom meradle za roky 1300–1500 výrazný nárast počtu lokalít.
Ako sa však v tomto období na území skúmaného regiónu vyvíjali majetkové pomery, prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 2: Majetkové pomery na Orave v rokoch 1300–1500
Šľachta
Kráľ

?

Rok

VŠ

SŠ

NŠ

V

D

V

D

V

D

V

D

V

D

19

–

–

19

–

–

3

3

–

–

86,4 %

–

–

86,4 %

–

–

–

–

21,5

21,5

–

–

–

–

7,5

7,5

1

1

–

–

–

–

25 %

25 %

3,3 %

3,3 %

1300
13,6 % 13,6 %

1350
71,7 % 71,7 %

26

Pohlendtov pustinný kvocient je preto pre územie Oravy v rokoch 1300–1500 veľmi nízky –
len 2,6 %.

27

Jednalo sa o dedinu Teplica (Topolcha), ktorá ležala v katastri súčasnej obce Párnica
(k lokalizácii Teplice pozri Beňko, J.: Osídlenie, s. 58.). Keďže Teplica sa v písomných
prameňoch spomína jediný raz (1358), nie je možné zistiť, kedy presne došlo k jej zániku.
Ak sa tak nestalo už niekedy v priebehu druhej polovice 14. storočia, tak k nemu muselo
s určitosťou dôjsť počas bližšie neznámeho husitského vpádu na dolnú Oravu. Ako vysvitá
z listiny, ktorou Mikuláš Balický, turčiansky a oravský župan, roku 1430 obnovil práva
a výsady dedičného richtára Párnice a Zahrabova Mikuláša Kunela, husiti počas tohto vpádu
s najväčšou pravdepodobnosťou vypálili Párnicu a s ňou pravdepodobne i susednú Teplicu.
Podľa slov Mikuláša Kunela mu pôvodná šoltýska listina mala zhorieť počas tohto vpádu
husitov (Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských obcí 2., s. 164.).

38

Lukáš Tkáč
22

22

–

–

–

–

–

–

–

–

2

26,5

14

14

2

2

5,3 %

5,3%

1400
57,9 % 57,9 %
24,5

–

–

–

64,4 %

–

–

–

–

–

25

–

–

–

–

65,8 %

–

–

36,8 % 36,8 %
9,5

9,5

2

2

25 %

25 %

5,3 %

5,3 %

12

12

1

1

2,6 %

2,6 %

1450
5,3 % 69,7 %
25

1500
65,8 % 31,6 % 31,6 %

Legenda: V – vlastníctvo, D – držba, VŠ – vyššia šľachta, SŠ – stredná šľachta, NŠ – nižšia šľachta, ? – neznámy

Už pri prvom pohľade na tabuľku č. 2 je zrejmé, že príslušníci nižšej
šľachty figurovali na Orave počas celého nami sledovaného obdobia v pozícií minoritného vlastníka. Napriek tomu sa však príslušníkom nižšej šľachty
podarilo v priebehu rokov 1300–1500 výrazne rozšíriť počet lokalít, ktoré sa
nachádzali v ich vlastníctve a držbe, čo malo samozrejme za následok i viditeľné zvýšenie percentuálneho zastúpenia ich majetkov.
Ako môžeme vidieť v tabuľke, počet lokalít, ktorých vlastníkom a držiteľom boli jednotlivé rody z radov nižšej šľachty, prudko stúpal najmä
v rozmedzí rokov 1300–1400. Priamo úmerne so zvyšovaním počtu lokalít vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty v tomto období stúpalo i percentuálne zastúpenie jej majetkov. Najvýraznejší nárast počtu lokalít, ktoré boli
vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty zaznamenávame v rozmedzí rokov
130028–1350,29 kedy ich počet stúpol až o 150 %. Uvedený nárast sa nevy28

V roku 1300 bola nižšia šľachta vlastníkom a zároveň i držiteľom troch lokalít: Malý Bysterec,
Medvedzie a Revišné. Malý Bysterec a Medvedzie boli pravdepodobne majetkom rodu
Medvecký (?). (Nagy, I.: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. VII.,
s. 388.), Revišné bolo dokázateľne majetkom rodu Revický (MNL, DL, č. 71 671; Reviczky, S.:
A revisnyei Reviczky-család okmánytára, č. 1; CAC IV. s. 1–2, č. 1; Gebura, J.: Listiny k dejinám
oravských obcí 1., s. 183–184.).

29

V roku 1350 bola nižšia šľachta vlastníkom a zároveň i držiteľom 7,5 lokality: Jasenová, Malý
Bysterec, Medvedzie, Revišné, Teplica, Vyšný Kubín, Záskalie a ½ Gecele. Jasenová bola
dokázateľne majetkom rodu Čaplovič (ŠA BY, fond Rod Čaplovič, bez označenia, MNL, DF,
č. 268 751; RDSl II., s. 256, č. 557; Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských obcí 1., s. 213.).
Malý Bysterec a Medvedzie boli pravdepodobne majetkom rodu Medvecký (?). (Pozri pozn.
č. 28.). Revišné bolo dokázateľne majetkom rodu Revický (pozri pozn. č. 28.). Teplica bola
pravdepodobne majetkom bližšie neznámeho rodu „…de Topolcha…“ (?). (Reviczky,
S.: A revisnyei Reviczky-család okmánytára, č. 6; Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských
obcí 2., s. 76.). Vyšný Kubín bol dokázateľne majetkom rodov Kubínsky a Meško (MNL,
DL, č. 102 943.). Záskalie bolo dokázateľne majetkom rodu Luciška (CDH IX/1, s. 318–319;
Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských obcí 2., s. 59.) a ½ Gecele bola pravdepodobne
majetkom rodu Jarábek (?). (Beňko, J.: Osídlenie, s. 56. Pozri pozn. č. 31.).
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hnutne musel prejaviť i v percentuálnom zastúpení majetkov nižšej šľachy,
ktoré sa vďaka tomu zvýšilo o 11,4 %. O čosi pomalšie, no i tak stále veľmi
výrazne, stúpal počet lokalít vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty i v priebehu rokov 1350–1400.30 Počet lokalít, ktorých majiteľom boli jednotlivé rody
z radov nižšej šľachty, sa v priebehu uvedeného obdobia zvýšil o 86,7 %. Za to
isté obdobie stúplo percentuálne zastúpenie majetkov nižšej šľachty o 12,8 %,
čo je najvýraznejší nárast zastúpenia majetkov nižšej šľachty v priebehu ce30

V roku 1400 bola nižšia šľachta vlastníkom a zároveň i držiteľom 14 lokalít: Istebné, Jasenová,
Ľavkovo, Malý Bysterec, Medvedzie, Medzihradné, Osádka, Revišné, Štefanov, Teplica,
Vyšný Kubín, Záskalie, Zemianska Dedina, ½ Gecele a ½ Mokrade. Istebné bolo dokázateľne
majetkom rodu Dávid (CDH IX/5, s. 593; Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských obcí 2.,
s. 113–114.). Jasenová bola dokázateľne majetkom rodov Čaplovič, Valič a pravdepodobne
i Činege (?) (ŠA BY, fond Rod Čaplovič, bez označenia, MNL, DF, č. 268 751; CDH IX/2,
s. 579; Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských obcí 1., s. 218, 221–222. Pozri pozn. č. 29.).
Ľavkovo bolo pravdepodobne majetkom rodu Necpalský (?). (Beňko, J.: Osídlenie, s. 58.
Porov. Štefanov). Malý Bysterec a Medvedzie boli dokázateľne majetkom rodu Medvecký
(Podľa názoru P. Víteka a S. Maťugovej sa Andrej, syna Bekeho „…de Kisbesztricz…“ mal
stať zakladateľom rodov Bysterecký a Kremnický. Ostatná genealogická literatúra však
pokladá Andreja, syna Bekeho „…de Kisbesztricz…“, i jeho potomstvo, za príslušníkov rodu
Medveckých. Pozri Vítek, P. – Maťugová, S.: Lexikón, s. 27, 65.) (CDH IX/7, s. 134–136;
Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských obcí 2., s. 86–87. Gebura, J.: Listiny k dejinám
Tvrdošína, s. 16–17, č. 4.). Medzihradné bolo dokázateľne majetkom rodu Medzihradský
(MNL, DF, č. 266 617; Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských obcí 2., s. 74.). Osádka bola
pravdepodobne majetkom bližšie neznámeho rodu „…de superiorius Leszina…“ (?). (CDH
IX/5, s. 519; Szontagh, D.: Felsö-Kubíni Mesko család nemzedékrende és történeti emlékei,
č. XII; Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských obcí 1, s. 144–145.). Revišné bolo dokázateľne
majetkom rodov Čutka, Dedinský, Kanderka, Matejec a Revický (Príslušníci rodu Revických,
sa stali zakladateľmi nových spríbuznených rodov Čutka, Dedinský, Kanderka a Matejec.
Všetky uvedené rody vlastnili a užívali spoločne tak Revišné, ako aj Zemiansku Dedinu.
Pozri pozn. č. 28. Porov. Zemianska Dedina). Štefanov bol dokázateľne majetkom rodu
Necpalský (M. Pajdušák nesprávne pokladal Mikuláša, syna Folkuša a Mikuláša, syn Jána
za potomkov vyšnokubínskych zemanov. Z neskorších prameňov však jednoznačne vyplýva,
že vyššie menovaní šľachtici boli príslušníkmi rodu Necpalských z turčianskych Necpál. Pozri
Pajdušák, Matúš: Krátky prehľad dejín Oravy. Ružomberok 1948, s. 9.). (Horváth, S.: A Liptói
és Turóczi registrum, s. 88, § 57; Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských obcí 2., s. 109; Týž:
Listiny k dejinám Tvrdošína, s. 14–15, č. 3.). Teplica bola pravdepodobne majetkom bližšie
neznámeho rodu „…de Topolcha…“ (?). (Pozri pozn. č. 29.). Vyšný Kubín bol dokázateľne
majetkom rodov Kubínsky a Meško (Pozri pozn. č. 29.). Záskalie bolo dokázateľne majetkom
rodov Luciška, Škrabák a Bešeňovský (Horváth, S.: A Liptói és Turóczi registrum, s. 79, § 37;
ZsO I, č. 5; Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských obcí 2., 66; Medzihradský, A.: 55 címerov
zemianských famílií oravských, č. 45; Týž: Erby zemianskych rodín oravskej župy, č. 20. Pozri
pozn. č. 29.). Zemianska Dedina bola dokázateľne majetkom rodov Čutka, Dedinský,
Kanderka, Matejec a Revický (CDH IX, 2, 387–389; Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských
obcí 2., s. 103–105; Gebura, J.: Listiny k dejinám Tvrdošína, s. 12–13, č. 2. Porov. Revišné). ½
Gecele bola pravdepodobne majetkom rodu Jarábek (?). (Pozri pozn. č. 29 a 31.) a ½ Mokrade
bola dokázateľne majetkom rodu Škrabák (MNL, DL, č. 94 911; Borsa, I. – Ila, B.: Az Abaffy
család levéltára, s. 20–21, č. 23.).
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lého nami sledovaného obdobia. Situácia sa však dramaticky zmenila v priebehu rokov 1400–1450,31 kedy došlo k výraznému až 32,1 % poklesu počtu
lokalít vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty. Uvedená skutočnosť sa samozrejme prejavila i na percentuálnom zastúpení majetkov nižšej šľachty, ktoré
v priebehu uvedeného obdobia pokleslo až o 12,8 %, čím sa vlastne prepadlo
na svoju úroveň z roku 1350. V priebehu rokov 1450–150032 sa však postave31

V roku 1450 bola nižšia šľachta vlastníkom a zároveň i držiteľom 9,5 lokality: Čimhová, Istebné,
Jasenová, Medvedzie, Medzihradné, Revišné, Vyšný Kubín, Záskalie, Zemianska Dedina a ½
Gecele. Čimhová bola dokázateľne majetkom rodu Platy (ŠA BY, fond Oravský komposesorát,
inv. č. 55, fasc. 22, č. 1; Semkowicz, W.: Materialy źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Oravy.
I., s. 4–6, č. 3; Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských obcí 3., s. 1.). Istebné bolo dokázateľne
majetkom rodu Dávid (Pozri pozn. č. 30.). Jasenová bola dokázateľne majetkom rodov Čaplovič
a Byatt (Pozri pozn. č. 29 a 30.). Medvedzie bolo dokázateľne majetkom rodu Medvecký
(Pozri pozn. č. 28 a 30.). Medzihradné bolo dokázateľne majetkom rodu Medzihradský (Pozri
pozn. č. 30.). Revišné bolo dokázateľne majetkom rodov Burian, Čutka, Dedinský, Kanderka,
Kupčo, Matejec, Revický a Žuffa (Príslušníci rodu Dedinskovcov sa stali zakladateľmi nových
spríbuznených rodov Burian, Kupčo a Žuffa. Všetky uvedené rody však i naďalej vlastnili
a užívali spoločne tak Revišné, ako aj Zemiansku Dedinu. Pozri pozn. č. 30. Porov. Zemianska
Dedina). Vyšný Kubín bol dokázateľne majetkom rodov Kubínsky, Meško a Orság Gazda
(Nagy, I.: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. VIII., s. 285–286. Pozri
pozn. č. 29.). Záskalie bolo dokázateľne majetkom rodov Škrabák a Bešeňovský a pravdepodobne
i rodu Czuda (?) a bližšie neznámeho Štefana syna Pavla, resp. jeho potomkov (?). (Nagy, I.:
Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. X., s. 245.). Zemianska Dedina
bola dokázateľne majetkom rodov Burian, Čutka, Dedinský, Kanderka, Kupčo, Matejec, Revický
a Žuffa (Pozri pozn. č. 30. Porov. Revišné). ½ Gecele bola dokázateľne majetkom rodu Jarábek
(SNA, fond Jozef Kohút, Kohútova zbierka listín, škatuľa č. 3.).

32

V roku 1500 bola nižšia šľachta vlastníkom a zároveň i držiteľom 12 lokalít: Čimhová, Istebné,
Jasenová, Ľavkovo, Malý Bysterec, Medvedzie, Medzihradné, Revišné, Štefanov, Vyšný Kubín,
Zemianska Dedina, ½ Gecele a ½ Záskalia. Čimhová bola dokázateľne majetkom rodu Platy
a pravdepodobne i rodu Trnka (?) (V staršej genealogickej literatúre sa nesprávne uvádza,
že Trnkovci boli jednou z vetiev Platyovcov. V skutočnosti sa však jednalo o príslušníkov
moravsko-sliezskeho rodu Trnka z Ratibořan. Pozri Vítek, P. – Maťugová, S.: Lexikón,
s. 125; Hautová, J.: Platyovci v stredovekom Liptove, Turci a na Orave, s. 71.) (Vítek, P. –
Maťugová, S.: Lexikón, s. 125. Pozri pozn. č. 31.). Ľavkovo bolo pravdepodobne majetkom
rodu Kubínsky (?). (Kubínyi, F. – Kubínyi, M.: A felsö-kubíni Kubínyi család története
és leszármazása, s. 36–37.). Istebné bolo dokázateľne majetkom rodu Dávid (Pozri pozn.
č. 30.). Jasenová bola dokázateľne majetkom rodu Čaplovič a pravdepodobne i rodov Byatt
(?) a Kyseľ (?). (Majláth, B.: A Hongh nemzetség ivadékai, s. 170; Nagy, I.: Magyarország
családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. XIII., s. 173. Pozri pozn. č. 29–31.). Malý
Bysterec bol dokázateľne majetkom rodu Kremnický (Reviczky, S.: A revisnyei Reviczkycsalád okmánytára, č. 20.). Medvedzie bolo dokázateľne majetkom rodu Medvecký (Pozri
pozn. č. 28 a 30.). Medzihradné bolo dokázateľne majetkom rodu Medzihradský (Pozri pozn.
č. 30.). Revišné bolo dokázateľne majetkom rodov Burian, Čutka, Dedinský, Kanderka, Kupčo,
Matejec, Revický a Žuffa (Pozri pozn. č. 30 a 31.). Štefanov bol pravdepodobne majetkom
rodu Kubínsky (?). (Kubínyi, F. – Kubínyi, M.: A felsö-kubíni Kubínyi család története és
leszármazása, s. 36–37.). Vyšný Kubín bol dokázateľne majetkom rodov Kubínsky, Meško
a Orság Gazda (Pozri pozn. č. 31.). Zemianska Dedina bola dokázateľne majetkom rodov
Burian, Čutka, Dedinský, Kanderka, Kupčo, Matejec, Revický a Žuffa (Pozri pozn. č. 30 a 31.).
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nie nižšej šľachty, ako kategórie vlastníka a držiteľa majetkov na Orave, opäť
viditeľne zlepšilo. V uvedenom období totižto došlo k 26,3 % zvýšeniu počtu
lokalít, ktorých majiteľom a držiteľom boli jednotlivé rody nižšej šľachty, čo
sa nutne prejavilo i na zvýšení percentuálneho zastúpenia nižšej šľachty, ktoré v tomto období stúplo o 6,6 %.
Napriek istému úpadku majetkov nižšej šľachty, ktoré zaznamenávame
v období rokov 1400–1450, zaznamenávame v celkovom meradle jednak výrazný nárast počtu lokalít vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty, jednak viditeľný nárast jej percentuálneho zastúpenia. Maximum, čo do počtu lokalít i čo
sa percentuálneho zastúpenia týka, dosiahla nižšia šľachta v roku 1400.
Z vyššie prezentovaných údajov jasne vyplýva, že v závislosti od obdobia,
boli príslušníci nižšej šľachty vlastníkmi od troch do 13 celých lokalít a dvoch
½ podielov v ďalších dvoch lokalitách, o ktoré sa delili s Oravským hradným
panstvom. O aké lokality sa však jednalo, z hľadiska typológie sídel, vyjadruje
nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 3: Vlastníctvo a držba nižšej šľachty na Orave v rokoch 1300–1500
z hľadiska typológie sídel
Hrad

Mestečko

Mestečko /
Dedina (?)

Dedina

Rok
V

D

V

D

V

D

V

D

–

–

–

–

3

3

–

–

–

–

–

–

100 %

100 %

–

–

–

–

–

–

7,5

7,5

–

–

–

–

–

–

100 %

100 %

–

–

–

–

–

–

14

14

–

–

–

–

–

–

100 %

100 %

–

–

–

–

–

–

9,5

9,5

–

–

–

–

–

–

100 %

100 %

–

–

–

–

–

–

12

12

–

–

–

–

–

–

100 %

100 %

–

–

1300

1350

1400

1450

1500
Legenda: V – vlastníctvo, D – držba, (?) – neisté
½ Gecele bola dokázateľne majetkom rodu Jarábek (Pozri pozn. č. 31.) a ½ Záskalia bola
dokázateľne majetkom rodu Škrabák (Pozri pozn. č. 30 a 31.).
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Z tabuľky 3 jasne vyplýva, že k rokom 1300, 1350, 1400, 1450 a 1500
príslušníci nižšej šľachty dokázateľne vlastnili a držali len dediny. Roku 1371
však príslušníci bližšie neznámeho rodu nižšej šľachty dokázateľne založili
a istý čas i vlastnili a mali v držbe jedno zo štyroch oravských mestečiek.
Nakoľko však z prameňov nie je známe, či si títo šľachtici toto mestečko udržali aj v roku 1400, radíme ho v uvedenom roku medzi lokality s neznámym
majiteľom.33 Ukazuje sa tým, že hoci má nami zvolený pracovný postup svoje
nesporné výhody, má ako každá metóda i svoje limity. Nie vždy totižto dokáže adekvátne zachytiť dynamiku vývoja majetkových pomerov skúmaného
regiónu, čo treba mať vždy na pamäti.
Ak by sme sa však vrátili k údajom zhromaždeným v tabuľke č. 3., mohli by sme ohľadom typológie sídel, ktoré boli v uvedenom období v rukách
nižšej šľachty konštatovať, že v rokoch 1300, 1350, 1400, 1450 a 1500 sa vo
všetkých prípadoch jednalo o dediny. Ináč povedané, dediny si vždy k uvedeným rokom zachovali 100 % podiel v rámci majetkov nižšej šľachty.34 Keďže
k uvedeným rokom možno všetky lokality, ktoré boli dokázateľne majetkom
nižšej šľachty, identifikovať ako dediny, vývoj vlastníctva a držby dedín kopíruje vývoj počtu lokalít vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty. Z uvedeného
dôvodu nemá zmysel ho na tomto mieste osobitne rozoberať.35
Z vyššie uvedeného teda jasne vyplýva, že hoci príslušníci nižšej šľachty
v priebehu nami sledovaného obdobia rokov 1300–1500 na Orave dokázateľne istý čas vlastnili a držali i jedno mestečko,36 ich doménou, z hľadiska
typológie sídel, bolo jednoznačne vlastníctvo a držba dedín. Príslušníkom
33

Jednalo sa o lokalitu Trstená. Mestečko Trstená síce v roku 1371 založil Schwankomir, notár
palatína Ladislava Opoľského, spoločne so svojim príbuzným Ladislavom a bratmi Jankom,
Grimkom, Junislavom a Wismerom, no keďže sa menovaní majitelia v súvislosti s Trstenou
už viac nespomínajú, je otázne, či boli jej majiteľmi aj v roku 1400. Roku 1420 už bolo
mestečko Trstená dokázateľne súčasťou majetkov Oravského hraného panstva (ŠA BY, p. DK,
fond Mestečko Trstená, inv. č. 7, 10, 13–17; Gebura, J.: Listiny k dejinám Oravských obcí 1.,
s. 173–174; Gebura, Jozef: Listiny k dejinám Trstenej, s. 2–4; Gebura, J.: Listiny k dejinám
Tvrdošína, s. 21–24, 25–27, č. 8; MNL, DL, č. 64 749; ZsO VII, s. 485, č. 2135; Semkowicz,
W.: Materjaly źródlowe do dziejów osadnictwa Górnej Orawy. I., s. 23–24 č. 16; Wenzel,
Gusztáv: Stibor Vajda. Budapest 1874, s. 172, č. 130.). Podľa J. Langera mal Schwankomir
a jeho príbuzní stratiť svoje oravské majetky počas vpádu moravského markgrófa Prokopa
na územie severozápadného Slovenska, t. j. niekedy v priebehu rokov 1397–1399 (Pozri
Langer, Jiří: Trstená 600-ročná. Martin 1973, s. 76.). Uvedený Langerov predpoklad však nie
je možné potvrdiť písomnými prameňmi.

34

V roku 1371, tzn. v období kedy boli Schwankomir, Ladislav, Janko, Grimko, Junislav a Wismer dokázateľne vlastníkmi mestečka Trstená, bol pomer mestečka a dedín, v rámci majetkov
nižšej šľachty 7,1 % : 92,9 %.

35

Pozri s. 38–41.

36

I v najideálnejšom prípade sa jednalo o obdobie maximálne 49 rokov (1371–1420).
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nižšej šľachty sa navyše v priebehu rokov 1300–1500 podarilo výrazne zvýšiť
počet dedín, ktoré boli v ich vlastníctve a držbe. Svoje maximum čo do počtu
dedín dosiahla nižšia šľachta v roku 1400.
Našu pozornosť teraz zameriame na otázku práva, resp. správy týchto dedín.37
Tabuľka 4: Právne typy dedín vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty na Orave
v rokoch 1300–1500
K/
ZV–ŠP (?)

ZV
Rok

ZV + ZA–ŠP/
ZV + ZA–ZV–ŠP (?)

ZV–ŠP

V

D

V

D

V

D

V

D

–

–

3

3

–

–

–

–

–

–

100 %

100 %

–

–

–

–

–

–

7

7

0,5

0,5

–

–

–

–

93,3 %

93,3 %

6,7 %

6,7 %

–

–

2

2

11

11

0,5

0,5

0,5

0,5

14,3 %

14,3 %

78,5 %

78,5 %

3,6 %

3,6 %

3,6 %

3,6 %

1

1

8

8

0,5

0,5

–

–

10,5 %

10,5 %

84,2 %

84,2 %

5,3 %

5,3 %

–

–

3

3

8,5

8,5

0,5

0,5

–

–

25 %

25 %

70,8 %

70,8 %

4,2 %

4,2 %

–

–

1300

1350

1400

1450

1500
Legenda: V – vlastníctvo, D – držba, ZV – dedina na zvykovom práve, K/ZV–ŠP (?) – dedina,
u ktorej nie je možná bližšia identifikácia, či sa jednalo o kuriálnu dedinu, alebo o dedinu s viacerými právnymi formami, obývanú obyvateľstvom žijúcim na zvykovom a šľachtickom práve,
ZV–ŠP – dedina s viacerými právnymi formami, obývaná obyvateľstvom žijúcim na zvykovom
a šľachtickom práve, ZV + ZA–ŠP/ZV + ZA–ZV–ŠP (?) – dedina, u ktorej nie je možná bližšia
identifikácia, či sa jednalo o dedinu s viacerými právnymi formami, obývanú obyvateľstvom
žijúcim na kombinovanom zvykovo-zákupnom a šľachtickom práve, alebo o dedinu s viacerými právnymi formami, obývanú obyvateľstvom žijúcim na kombinovanom zvykovo-zákupnom,
zvykovom a šľachtickom práve

37

Vychádzame pritom z delenia L. Sokolovského. Pozri Sokolovský, Leon: Prehľad dejín
verejnej správy na území Slovenska I : (Od počiatkov do roku 1526). Bratislava 1995; Týž:
Zvláštne formy práva a správy stredovekej dediny na Slovensku. In: Zborník Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského, Historica 44, Bratislava 2000, s. 37–55; Týž: Správa stredovekej
dediny na Slovensku. Bratislava 2002.
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Už pri prvom pohľade na tabuľku 4 je očividné, že presnejšia identifikácia právneho resp. správneho typu je možná len u zlomku dedín, ktoré boli
v priebehu rokov 1300–1500 vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty. Problematická je najmä identifikácia právneho resp. správneho typu dedín, ktoré boli
priamo obývané ich šľachtickými majiteľmi či aspoň časťou z nich.38 Vzhľadom na nemožnosť bližšej identifikácia označujeme tieto dediny ako dediny,
u ktorých nie je možné určiť, či sa jednalo o kuriálne dediny, alebo o dediny
s viacerými právnymi formami obývané obyvateľstvom žijúcim na zvykovom
a šľachtickom práve (ďalej K/ZV–ŠP).
Ako môžeme vidieť v tabuľke, najrozšírenejším typom dediny vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty bol práve „typ“ K/ZV–ŠP. Jedná sa zároveň o jediný
„typ“ dediny, ktorého prítomnosť máme u majetkov nižšej šľachty doložený
v priebehu celého nami skúmaného obdobia. Napriek tomu, že počet dedín,
ktoré kvôli nedostatku adekvátnych prameňov radíme k „typu“ K/ZV–ŠP,
v priebehu rokov 1300–1400 neustále stúpal, percentuálne zastúpenie tohto
„typu“ dedín, v dôsledku „objavenia sa“ iných typov dedín v rámci majetkov
nižšej šľachty, neustále klesalo. Najväčší nárast počtu dedín „typu“ K/ZV–ŠP
zaznamenávame hneď na začiatku nami sledovaného obdobia, t. j. v rozmed-

38

Presnú identifikáciu právneho, resp. správneho typu dedín vo vlastníctve a držbe nižšej
šľachty nám vo väčšine prípadov znemožňuje skutočnosť, že písomné pramene z nami
sledovaného obdobia nás len vo výnimočných prípadoch informujú o tom, či v dedine,
ktorá bola majetkom nižšej šľachty, žilo okrem jej šľachtických majiteľov i nejaké poddanské
obyvateľstvo. Navyše, ako sa zdá, časom mohlo dochádzať i k zmenám, tzn. že v istom období
mohla byť jedna a tá istá dedina, resp. jej časť, ktorá bola majetkom nižšej šľachty, obývaná
šľachtickým i poddanským obyvateľstvom, inokedy zas výlučne šľachtickým obyvateľstvom.
Demonštrovať to môžeme na príklade Vyšného Kubína, kde portálny súpis z roku 1547
zachytil dve zdanené porty a dvoch želiarov. Portálny súpis z roku 1548 však uvádza, že
majitelia Vyšného Kubína poddaných z týchto dvoch sedliackych usadlostí vyhnali a zaujali
ich. V roku 1549 však už poddaní vo Vyšnom Kubíne opäť boli, nakoľko tu portálny súpis
z uvedeného roku zachytil dve zdanené porty. (Pozri Semkowicz, W.: Materialy źródłowe
do dziejów osadnictwa Górnej Oravy. II., s. 89–94.) Jedná sa síce o príklad z mladšieho
obdobia, no k podobným situáciám mohlo dozaista dochádzať i v priebehu rokov 1300–1500.
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zí rokov 130039–1350,40 kedy sa počet týchto dedín zvýšil až o 133,3 %. Per39

Jednalo sa o dediny: Malý Bysterec, Medvedzie a Revišné. V priebehu rokov 1300–1500
síce nemožno doložiť v Malom Bysterci, okrem jeho šľachtických majiteľov, prítomnosť
poddanského obyvateľstva, no na základe listiny z roku 1510 a portálneho súpisu Oravskej
stolice z roku 1547, ktoré priamo dokladajú prítomnosť poddanského obyvateľstva v Malom
Bysterci, možno oprávnene predpokladať, že tu minimálne v istých obdobiach žiť mohlo
(Archív biskupského úradu v Spišskom Podhradí, fond Hodnoverné miesto Spišská kapitula,
Scr. 6. Introduct. et statut. com. Liptov, Orava, Fasc. 4, č. 27; Semkowicz, W.: Materialy
źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Oravy. II., s. 89–90.). V prípade Medvedzia nemáme
prítomnosť poddanského obyvateľstva doloženú ani v priebehu rokov 1300–1500, ani
v portálnom súpise z roku 1547 a ani v portálych súpisoch z ďalších rokov. Keďže sa však vznik
Medvedzia predpokladá už niekedy v priebehu 13. storočia, nemožno principiálne vylúčiť,
že tu v istých obdobiach žiť mohlo. V prípade Revišného nám listina z roku 1437 priamo
dokladá prítomnosť poddanského obyvateľstva. Portálny súpis z roku 1547, ani ďalšie, síce
v Revišnom žiadne zdaniteľné porty nezachytil, no z listiny z roku 1550 vyplýva, že tu okrem
šľachty žilo i niekoľko rodín želiarov. Z vyššie uvedeného teda jasne vyplýva, že minimálne
v istých obdobiach, poddanské obyvateľstvo v Revišnom dokázateľne žilo (Reviczky, S.:
A revisnyei Reviczky-család okmánytára, č. 12, 23.).

40

Jednalo sa o dediny: Jasenová, Malý Bysterec, Medvedzie, Revišné, Teplica, Vyšný Kubín
a Záskalie. V priebehu celého skúmaného obdobia rokov 1300–1500 nemožno v Jasenovej
doložiť okrem jej šľachtických majiteľov prítomnosť poddanského obyvateľstva. Ako však
vyplýva z portálneho súpisu z roku 1547, aspoň v istých obdobiach mohlo v Jasenovej,
spoločne s jej šľachtickými majiteľmi, žiť i poddanské obyvateľstvo (V portálnom súpise
z roku 1547 sa dedina Jasenová uvádza ako majetok Oravského hradného panstva.
V doterajšej literatúre býva táto skutočnosť vysvetľovaná tak, že niekedy v priebehu prvej
polovice 16. storočia bola v tesnej blízkosti „zemianskej“ Jasenovej založená „sedliacka“
Jasenová, čim sa malo Oravské hradné panstvo snažiť zabrániť rozpínavosti jasenovských
zemanov. Podľa nášho názoru však nie je veľmi pravdepodobné, že by Oravské hradné
panstvo založilo v tesnom susedstve Jasenovej „vlastnú“ dedinu s úplne totožným názvom.
Oveľa pravdepodobnejšia sa nám javí možnosť, že Oravské hradné panstvo získalo niekedy
v priebehu prvej polovice 16. storočia majetkový podiel v Jasenovej a dosídlilo ho za pomoci
zákupného práva.). Prítomnosť poddanského obyvateľstva v Jasenovej však nepriamo dokladá
aj listina z roku 1320, ktorá Jasenovú označuje ako „…terras seu possessiones, pratum de
Iazen et silvam…“. Z uvedeného označenia totižto jasne vyplýva, že tu už v čase jej darovania
musela jestvovať rozvinutá dedina a teda tu muselo žiť i poddanské obyvateľstvo (Semkowicz,
W.: Materialy źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Oravy. II., s. 89–90; ŠA BY, fond Rod
Čaplovič, bez označenia; MNL, DF, č. 268 751; RDSl II., s. 256, č. 557; Gebura, J.: Listiny
k dejinám oravských obcí 1., s. 213.). Malý Bysterec, Medvedzie, Revišné (Pozri pozn. č. 39.).
V prípade Teplice je otázka prítomnosti poddanského obyvateľstva veľmi nejasná. Z jedinej
písomnej správy o dedine Teplica, z roku 1358, totižto nie je možné zistiť, či tu okrem jej
šľachtických majiteľov žilo, aspoň dočasne, i nejaké poddanské obyvateľstvo (Reviczky, S.:
A revisnyei Reviczky-család okmánytára, č. 6; Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských obcí 2.,
s. 76.). Vo Vyšnom Kubíne síce tiež nemožno doložiť prítomnosť poddanského obyvateľstva
v priebehu rokov 1300–1500, no na základe portálneho súpisu z roku 1547, ktorý vo Vyšnom
Kubíne prítomnosť poddanského obyvateľstva zachytil, možno právom predpokladať, že tu
minimálne v istých obdobiach žilo. Tomu, že vo Vyšnom Kubíne poddanské obyvateľstvo žiť
skutočne muselo, naznačuje i skutočnosť, že v roku 1325 musel Vyšný Kubín vyvážiť Revúcu
v Liptove, za ktorú ho magister Donč jeho novým vlastníkom vymenil. V čase tejto výmeny sa
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centuálne zastúpenie tohto „typu“ dedín však v uvedenom období pokleslo
o 6,7 %. Počet týchto dedín však naďalej výrazne stúpal i v priebehu rokov
1350–1400,41 i keď v tomto období zaznamenávame už „len“ 57,1 % nárast.
Percentuálne zastúpenie dedín „typu“ K/ZV–ŠP však v tomto období pokleslo až o 14,8 %, čo je najväčší zaznamenaný pokles uvedeného „typu“ dediny
v priebehu celého sledovaného obdobia. V priebehu rokov 1400–145042 však
už neklesalo len percentuálne zastúpenie dedín „typu“ K/ZV–ŠP, ale aj ich
počet. Je zaujímavé, že v období, kedy sa počet dedín uvedeného „typu“ znížil o 27,3 %, stúplo ich percentuálne zastúpenie o 5,7 %. Počet dedín „typu“
teda muselo jednať o rozvinutú dedinu s patričným množstvom poddaných (Semkowicz, W.:
Materialy źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Oravy. II., s. 89–90; MNL, DL, č. 102 943.).
V priebehu rokov 1300–1500 nemáme prítomnosť poddanského obyvateľstva priamo doloženú
ani v Záskalí, no keďže podľa portálneho súpisu z roku 1548 v Záskalí dokázateľne poddanské
obyvateľstvo žilo, možno oprávnene predpokladať, že tu mohlo, aspoň v istých obdobiach, žiť
spoločne s jeho šľachtickými majiteľmi, i v priebehu rokov 1300–1500. Naznačovala by tomu
i skutočnosť, že tu v čase darovania majetku už s najväčšou pravdepodobnosťou jestvovala
rozvinutá dedina (Semkowicz, W.: Materialy źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Oravy.
II., s. 91–93; CDH IX/1, s. 318–319; Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských obcí 2., s. 59.).
41

Jednalo sa o dediny: Istebné, Jasenová, Malý Bysterec, Medvedzie, Medzihradné, Osádka,
Revišné, Teplica, Vyšný Kubín, Záskalie, Zemianska Dedina. V priebehu celého nami
skúmaného rokov 1300–1500 síce nemožno v Istebnom dokázať prítomnosť poddanského
obyvateľstva, no na základe portálneho súpisu z roku 1547, možno predpokladať, že tu
minimálne v istých obdobiach poddanské obyvateľstvo žilo. O tom, že v priebehu rokov
1300–1500 mohlo v Istebnom spoločne s jeho šľachtickými majiteľmi žiť i poddanské
obyvateľstvo, by svedčila i skutočnosť, že Istebné v roku 1316 muselo svojou hodnotou
vyvážiť dedinu Belsko v Liptove, za ktorú ho magister Donč jeho novým vlastníkom vymenil.
Muselo sa teda jednať o staršiu rozvinutú dedinu s patričným počtom poddaných. Či tu však
toto poddanské obyvateľstvo žilo aj v čase, keď kráľ Ľudovít I. daroval Istebné jeho novým
vlastníkom, ktorý sa tu aj usadili, nie je známe (Semkowicz, W.: Materialy źródłowe do dziejów
osadnictwa Górnej Oravy. II., s. 89–90; MNL, DL č. 40 361; RDSl II., s. 59, č. 91.). Jasenová,
Malý Bysterec a Medvedzie (Pozri pozn. č. 39–40.). V prípade Medzihradného a Osádky
nemáme prítomnosť poddanského obyvateľstva doloženú ani v priebehu rokov 1300–1500,
ani v portálnom súpise z roku 1547 a ani v portálych súpisoch z ďalších rokov. Je preto
otázne, či v uvedených dedinách okrem ich šľachtických obyvateľov žilo i nejaké poddanské
obyvateľstvo. Revišné, Teplica, Vyšný Kubín a Záskalie (Pozri pozn. č. 39–40.). V prípade
Zeminskej Dediny síce tiež nemožno dokázať prítomnosť poddanského obyvateľstva ani
na základe písomného materiálu z rokov 1300–1500, ani na základe portálneho súpisu z roku
1547, ani na základe portálych súpisoch z ďalších rokov, no na základe pôvodného názvu
Zemianskej Dediny – Hodočín, ktorý je tvorený posesívnym sufixom, naznačujúcim, že sa
jedná o sídlo pochádzajúce najneskôr z konca 12. storočia, možno právom predpokladať, že
v čase, kedy kráľ Ľudovít I. daroval Zemiansku Dedinu jej novým majiteľom, ktorí sa v nej aj
usadili, tu už jestvovala dedina, obývaná poddanským obyvateľstvom. Možno preto právom
usudzovať, že minimálne v istých obdobiach poddanské obyvateľstvo v Zeminskej Dedine žiť
mohlo (Stanislav, Ján: Dejiny slovenského jazyka. II. diel. Bratislava 1958, s. 260.).
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Jednalo sa o dediny: Istebné, Jasenová, Medvedzie, Medzihradné, Revišné, Vyšný Kubín, Záskalie, Zemianska Dedina (Pozri pozn. č. 39–41.).
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K/ZV–ŠP síce v priebehu rokov 1450–150043 opäť o čosi stúpol, no ani 6,3 %
nárast počtu dedín uvedeného „typu“ nezabránil tomu, aby ich percentuálne
zastúpenie pokleslo o 7,7 %.
V priebehu rokov 1350–150044 dokážeme v rámci majetkov nižšej šľachy
identifikovať i zastúpenie v dedinách s viacerými právnymi formami, obývanými obyvateľstvom žijúcim na zvykovom a šľachtickom práve. Stav zachytený v tabuľke 4 však nezachytáva „skutočný“ počet dedín uvedeného typu
v rámci dedín, ktoré boli vo vlastníctve a držbe nižšej šľachy, ani ich skutočné
percentuálne zastúpenie, demonštruje skôr nemožnosť doložiť skutočný počet tohto právneho, resp. správneho typu dediny v rámci majetkov nižšej šľachy v priebehu nami skúmaného obdobia. Z uvedeného dôvodu nemá veľký
zmyslel robiť v prípade tohto typu dediny zhodnotenie.
Počnúc druhou polovicou 14. storočia začínajú príslušníci nižšej šľachty
získavať do svojho vlastníctva a držby dediny na zvykovom práve. Do roku
140045 dosiahol tento typ dediny v rámci majetkov nižšej šľachty 14,3 % zastúpenie. Počet dedín na zvykovom práve, ktoré boli majetkom nižšej šľachty,
však v období rokov 1400–1500 dosť kolísal a rovnako kolísalo aj ich percentuálne zastúpenie. V rozmedzí rokov 1400–145046 poklesol počet dedín
43

Jednalo sa o dediny: Istebné, Jasenová, Malý Bysterec, Medvedzie, Medzihradné, Revišné, Vyšný Kubín, Zemianska Dedina a ½ Záskalia (Pozri pozn. č. 39–41.).
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Jednalo sa o dedinu Geceľ. Vyplýva to zo skutočnosti, že časť Gecele, ktorá sa niekedy
v priebehu prvej polovice 14. storočia dostala do rúk rodu Jarábek, sa vyčlenila zo staršej dediny,
ktorá bola majetkom Oravského hradného panstva. Keďže dedina bola až do konca nami
sledovaného obdobia rozdelená medzi Oravské hradné panstvo a príslušníkov rodu Jarábek,
ktorí v nej aj sídlili, je zrejmé, že minimálne v tej časti dediny, ktorá bola majetkom Oravského
hradného panstva, poddanské obyvateľstvo žiť muselo. Na základe portálneho súpisu z roku
1547 však možno oprávnene predpokladať, že poddanské obyvateľstvo, minimálne v istých
obdobiach, mohlo žiť aj v tej časti Gecele, ktorá bola majetkom príslušníkov rodu Jarábek
(Semkowicz, W.: Materialy źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Oravy. II., s. 89–90.).
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Jednalo sa o dediny: Ľavkovo a Štefanov. Keďže sa dedina Ľavkovo vyčlenila zo staršej dediny
Štefanov a nie je známe, že by sa v ňom usadil niektorý z členov rodu Necpalských, ktorým
patrilo, možno ju bezpečne identifikovať ako dedinu na zvykovom práve (Beňko, J.: Osídlenie,
s. 58. Porov. Štefanov). V prípade Štefanova tak možno súdiť na základe skutočnosti, že listina,
ktorou kráľ Ľudovít I. roku 1355 daroval Štefanov jeho novým vlastníkom, ho označuje ako
„…terre et silve…“, tzn., že tu už v čase udelenia uvedenej donácie musela jestvovať dedina
obývaná poddanským obyvateľstvom. Keďže sa však v Štefanove dokázateľne neusadil žiaden
z členov rodu Necpalských, možno ho bezpečne označiť za dedinu na zvykovom práve
(Horváth, S.: A Liptói és Turóczi registrum, s. 88, § 57; Gebura, J.: Listiny k dejinám oravských
obcí 2., s. 109; Týž: Listiny k dejinám Tvrdošína, s. 14–15, č. 3.).
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Jednalo sa o dedinu Čimhová. Napriek tomu, že počiatky Čimhovej nie sú známe, možno
uvedenú dedinu bezpečne identifikovať ako dedinu na zvykovom práve. Možno tak súdiť
na základe skutočnosti, že žiaden z príslušníkov rodu Platy, ktorým patrila, sa v nej v priebehu
celého nami skúmaného obdobia neusadil. (Podľa názoru J. Beňka sa jednalo o dedinu
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na zvykovom práve, ktorých vlastníkom a držiteľom bola nižšia šľachta,
o 50 %, čo malo za následok 3,8 % zníženie ich percentuálneho zastúpenia,
no v priebehu rokov 1450–150047 ich počet stúpol, dokonca až o 200 %, čo sa
samozrejme muselo prejaviť i v náraste ich percentuálneho zastúpenia, ktoré
v uvedenom období stúplo až o 14,5 %.
Ako môžeme vidieť v tabuľke 4, v priebehu druhej polovice 14. storočia
získali príslušníci nižšej šľachty zastúpenie i v dedine, ktorú z hľadiska práva,
resp. správy možno identifikovať ako dedinu, u ktorej nie je možná bližšia
identifikácia, či sa jednalo o dedinu s viacerými právnymi formami, obývanú
obyvateľstvom žijúcim na kombinovanom zvykovo-zákupnom a šľachtickom
práve, alebo o dedinu obývanú obyvateľstvom žijúcim na kombinovanom
zvykovo-zákupnom, zvykovom a šľachtickom práve. V uvedenom „type“ dediny však príslušníci nižšej šľachty nemali dlho zastúpenie. Po tom, čo niekedy v priebehu druhej polovice 14. storočia získali v dedine tohto „typu“
zastúpenie, možno uvedený „typ“ dediny v rámci majetkov nižšej šľachty doložiť len k roku 1400,48 kedy v rámci majetkov nižšej šľachty dosiahol
3,6 % zastúpenie. V priebehu druhej polovice 15. storočia však nižšia šľachta
v rámci dedín tohto „typu“ zastúpenie stratila.
Záverom teda možno ohľadom právnych, resp. správnych typov dedín vo
vlastníctve a držbe nižšej šľachty konštatovať nasledované. Príslušníci nižšej
šľachty v priebehu rokov 1300–1500 dokázateľne vlastnili, či už celé alebo
podiely v dedinách, ktoré z hľadiska právneho, resp. správneho typu možno
na zákupnom práve. Prítomnosť zákupného práva v Čimhovej však nie je možné doložiť ani
pre obdobie rokov 1300–1500, ani neskôr. Pozri Beňko, J.: Osídlenie, s. 66–67.).
47

Jednalo sa o dediny: Čimhová, Ľavkovo, Štefanov. Pozri pozn. č. 45–46.
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Jednalo sa o dedinu Mokraď. Možno tak usudzovať na základe listiny z roku 1408, ktorou kasteláni Oravského hradu potvrdili Jánovi a Vítovi, synom Biatha z Mokrade, právo na dedičné
richtárstvo v Mokradi, ktorú dostali od kráľa Ľudovíta I. Podľa listiny kráľa Ľudovíta, mali
šoltýsi a obyvatelia Mokrade užívať výsady, aké užívali mešťania a hostia zo Žiliny. Listina
však spomína i povinnosť pohostiť kastelánov Oravského hradu, jeden deň kosiť seno, potom
ho usušiť a zviesť na hrad, ako aj povinnosť odovzdávať spoločne s richtármi Kňažej a Medzibrodia jednu kravu. Z uvedených „prežitkov“ zvykového práva vyplýva, že obyvateľom Mokrade sa nepodarilo dosiahnuť úplný, ale len čiastočný prechod zo zvykového práva na právo
zákupné. Došlo teda k „premiešaniu“ pôvodného zvykového práva s „novým“ zákupným. Po
tom, čo niekedy v polovici 14. storočia získali v Mokradi podiel príslušníci rodu Škrabák
a časť z nich sa tu aj usadila, z dediny na kombinovanom zvykovo-zákupnom práve sa stala
dedina s viacerými právnymi formami, s obyvateľstvom žijúcim na kombinovanom zvykovo-zákupnom a šľachtickom práve, resp. dedina s obyvateľstvom žijúcim na kombinovanom
zvykovo-zákupnom, zvykovom a šľachtickom práve. Bližšia identifikácia právneho resp.
správneho typu tejto dediny nie je možná, nakoľko nevieme, či v časti, ktorá bola majetkom
rodu Škrabákovcov, žili okrem jej šľachtických majiteľov i nejaký poddaní (MNL DL 94 909,
94 911; ZsO II/2, č. 6224; Borsa, I. – Ila, B.: Az Abaffy család levéltára, s. 20–21, č. 23.).
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identifikovať ako kuriálne dediny, dediny s obyvateľstvom žijúcim na zvykovom a šľachtickom práve, dediny na zvykovom práve a v jednej problematickej dedine, u ktorej nie je možné identifikovať, či sa jednalo o dedinu obývanú
obyvateľstvom žijúcim na kombinovanom zvykovo-zákupnom a šľachtickom
práve, alebo o dedinu s obyvateľstvom žijúcim na kombinovanom zvykovo-zákupnom, zvykovom a šľachtickom práve. Z uvedených právnych, resp.
správnych typov dedín boli v priebehu celého nami sledovaného obdobia
najrozšírenejšie dediny „typu“ K/ZV–ŠP. Napriek tomu, že časť z týchto dedín bola dozaista kuriálnymi a časť dedinami s obyvateľstvom na zvykovom
a šľachtickom práve, ich bližšia identifikácia vzhľadom na povahu písomného materiálu zo skúmaného obdobia možná nie je. Celkovo možno v priebehu rokov 1300–1500 konštatovať výrazný nárast počtu dedín tohto typu,
hoci ich percentuálne zastúpenie neustále klesalo. Svoje maximum čo do počtu dosiahol tento „typ“ dedín v roku 1400, maximum čo do percentuálneho
zastúpenia v roku 1300. V priebehu druhej polovice 14. storočia sa medzi
dedinami, ktorých vlastníkom a držiteľom boli príslušníci nižšej šľachty, objavujú dediny na zvykovom práve, ktorých počet i percentuálne zastúpenie
počas rokov 1400–1500 výrazne kolísalo. Celkovo však v priebehu rokov
1400–1500 zaznamenávame, tak viditeľný nárast počtu dedín na zvykovom
práve, ako aj ich percentuálneho zastúpenia. Svoje maximum čo do počtu
lokalít i do percentuálneho zastúpenia dosiahol tento typ dedín v roku 1500.
V priebehu druhej polovice 14. storočia získali príslušníci nižšej šľachty aj
podiel v dedine, ktorú možno z hľadiska práva, resp. správy identifikovať
ako dedinu s obyvateľstvom žijúcim na kombinovanom zvykovo-zákupnom
a šľachtickom práve, resp. dedinu s obyvateľstvom žijúcim na kombinovanom zvykovo-zákupnom, zvykovom a šľachtickom práve. Nižšia šľachta si
však zastúpenie v uvedenom „type“ dediny dlho neudržala, lebo v roku 1450
už v tomto „type“ dedín zastúpenia nemala.
Výsledky nášho výskumu majetkových pomerov nižšej šľachty na Orave
v rokoch 1300–1500 možno zhrnúť do niekoľkých bodov.
1. Nižšia šľachta ako sociálna skupina figurovala v priebehu celého obdobia
rokov 1300–1500 v pozícii minoritného vlastníka (čo do počtu lokalít,
i čo sa percentuálneho zastúpenia týka).
2. V priebehu rokov 1300–1500 kolísal tak počet lokalít vo vlastníctve
a držbe nižšej šľachy, ako aj veľkosť percentuálneho zastúpenia majetkov
nižšej šľachty ako sociálnej skupiny.
3. V celkovom meradle však v priebehu rokov 1300–1500 zaznamenávame,
tak výrazný nárast počtu lokalít vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty, ako
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aj viditeľné zvýšenie percentuálneho zastúpenia nižšej šľachty ako sociálnej skupiny.
Maximum čo do počtu lokalít, ako aj percentuálneho zastúpenia dosiahla nižšia šľachta roku 1400.
Z časového hľadiska možno obdobie rokov 1300–1400 charakterizovať
ako obdobie, kedy prudko stúpal počet lokalít vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty a priamo úmerne tomu sa zvyšovalo i percentuálne zastúpenie
jej majetkov. Obdobie rokov 1400–1450 možno charakterizovať ako „obdobie úpadku“, kedy dochádza, tak k viditeľnému poklesu počtu lokalít
vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty, ako aj jej percentuálneho zastúpenia.49 V priebehu rokov 1450–1500 sa však nižšia šľachta z tohto „úpadku“ očividne pozviecha. Opäť sa totižto viditeľne zvyšuje počet lokalít
vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty ako aj percentuálne zastúpenie jej
majetkov.
Hoci príslušníci nižšej šľachty v priebehu rokov 1300–1500 dokázateľne
vlastnili a držali mestečko i dediny, doménou nižšej šľachty, z hľadiska
typológie sídel, bolo vlastníctvo a držba dedín.
Kým mestečko si príslušníci nižšej šľachty z dlhodobého hľadiska udržať
nedokázali, počet dedín, ktoré boli vo vlastníctve a držbe jednotlivých
rodov z radov nižšej šľachty, sa z dlhodobého hľadiska výrazne zvýšil.
Svoje maximum čo do počtu dedín, ktoré boli v jej vlastníctve a držbe,
dosiahla nižšia šľachta v roku 1400.
Z hľadiska práva, resp. správy týchto dedín možno konštatovať, že jednotlivé rody z radov nižšej šľachty boli vlastníkmi a držiteľmi či už celých
dedín, alebo podielov v dedinách, ktoré z hľadiska práva, resp. správy
možno zradiť k typom: kuriálna dedina, dedina s obyvateľstvom žijúcim
na zvykovom a šľachtickom práve, dedina na zvykovom práve a dedina
s obyvateľstvom žijúcim na kombinovanom zvykovo-zákupnom a šľachtickom práve, resp. dedina s obyvateľstvom žijúcim na kombinovanom
zvykovo-zákupnom, zvykovom a šľachtickom práve.
Najpočetnejšie boli v rámci dedín vo vlastníctve a držbe nižšej šľachy
zastúpené kuriálne dediny a dediny s obyvateľstvom žijúcim na zvykovom a šľachtickom práve, no vzhľadom na povahu dobového písomného

Viditeľný pokles lokalít vo vlastníctve a držbe nižšej šľachty ako aj percentuálneho zastúpenia
jej majetkov však nemajú na svedomí len búrlivé udalosti prvej polovice 15. storočia. Istú rolu
tu zohrala i sociálna mobilita uhorskej šľachty, ktorá umožnila jednému z rodov nižšej šľachty
(ktorý bol zhodou okolností jedným z najväčších vlastníkov na Orave) „vyšvihnúť sa“ medzi
strednú šľachtu. Uvedená skutočnosť však v konečnom dôsledku negatívne ovplyvnila, tak
počet lokalít vo vlastníctve nižšej šľachty, ako aj veľkosť percentuálneho zastúpenia jej majetkov.
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materiálu nie je možné zistiť, ktorý typ bol v rámci dedín vo vlastníctve
a držbe nižšej šľachy najrozšírenejší.
11. Príslušníci nižšej šľachty až do začiatku druhej polovice 14. storočia vždy
sídlili v dedinách, ktoré boli v ich vlastníctve a držbe. Až začiatkom druhej polovice 14. storočia sa majetkom nižšej šľachty stávajú aj také dediny, v ktorých ich majitelia priamo nesídlili.
Do akej miery sú však vyššie prezentované závery odrazom špecifického vývoja majetkových pomerov skúmaného regiónu a do akej miery majú
aj širšiu platnosť, ukáže až ďalší výskum, realizovaný obdobným spôsobom
v iných častiach, resp. regiónoch Slovenska.

Resumé
Vývoj majetkových pomerov nižšej šľachty v rokoch 1300–1500:
na príklade regiónu Oravy
Cieľom predloženého príspevku bolo pokúsiť sa v skratke priblížiť základné rysy vývoja majetkových pomerov nižšej šľachty v období rokov
1300–1500, na príklade regiónu Oravy. Výskumom bolo zistené, že nižšia
šľachta, ako sociálna skupina, figurovala počas celého skúmaného obdobia
v pozícii minoritného vlastníka. Napriek uvedenej skutočnosti, sa príslušníkom nižšej šľachty podarilo za obdobie 200 rokov výrazne rozšíriť počet
lokalít, ktoré boli v jej vlastníctve a držbe, čo sa prejavilo i na viditeľnom zvýšení percentuálneho zastúpenia jej majetkov v rámci celkového počtu lokalít
na Orave. Z hľadiska typológie sídel bolo doménou nižšej šľachty vlastníctvo
a držba dedín, i keď príslušníci nižšej šľachty boli na čas vlastníkmi a držiteľmi i jedného zo štyroch oravských mestečiek. Z právneho, resp. správneho
hľadiska u týchto dedín dominovali kuriálne dediny a dediny s obyvateľstvom
žijúcim na zvykovom a šľachtickom práve, no od druhej polovice 14. storočia mali v rámci majetkov nižšej šľachty zastúpenie aj dediny na zvykovom
práve a nakrátko i dediny s obyvateľstvom žijúcim na kombinovanom zvykovo-zákupnom a šľachtickom práve, resp. dediny s obyvateľstvom, žijúcim
na kombinovanom zvykovo-zákupnom, zvykovom a šľachtickom práve. Či
však uvedené závery odrážajú len špecifiká vývoja majetkov nižšej šľachty
na Orave, alebo majú aj širšiu platnosť, ukáže až ďalší výskum.
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typy, Orava, neskorý stredovek

Summary
The Development of Property Relations of the Low Nobility,
1300–1500:
The Case of Orava Region
The aim of this study is to outline basic features of the development of
property relations of the low nobility in years 1300–1500 in Orava Region.
The research revealed that the low nobility as a social class appeared in the
position of a minority owner during the whole examined period. On the
contrary, during two hundred years members of the low nobility notably
increased a number of localities, which they held, which was also apparent in
the rise of a proportional representation of their property in the total number
of localities in Orava. From the perspective of the settlement typology, an
exclusively low nobility’s domain was an ownership of villages, despite the
fact that members of the low nobility were owners of one of three Orava
towns for a while. In legal or respectively administrative terms, curial villages
and villages with inhabitants living according to a customary and noble
laws dominated there. Since the second half of the 14th century, within the
property relations of the low nobility there were also represented villages
with a customary law and for some time villages with a combined customaryemphyteutic law and a noble law, or villages with inhabitants living
according to a combined customary-emphyteutic, customary and noble law.
Nevertheles, whether the results mentioned above reflect only particularities
of the development of property relations of the low nobility in Orava will be
shown in a future research.
Keywords: Low nobility, property relations, settlement typology, good
types, Orava, the Late Middle Ages
Translated by Mgr. Hana Ferencová
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Příhody Václava Vratislava z Mitrovic
v kontextu dobových turcik
1

Martin Tesař
Když Václav Vratislav z Mitrovic2 ve svých třiadvaceti letech sepsal vzpomínky na dobrodružný pobyt v Osmanské říši, kde strávil léta 1591–1596
coby člen císařského poselstva, netušil, že se z jeho spisu stane nejčtenější
a nejpřekládanější dílo českého humanistického písemnictví. Text zůstal
za Vratislavova života v rukopisu, později koloval v mnoha opisech a tiskem
vyšel – pod názvem Příhody Vácslava Vratislava svobodného pána z Mitrovic,
které on v tureckém hlavním městě Konštantynopoli viděl, v zajetí svém skusil
a po šťastném do vlasti své navrácení sám léta Páně 1599 sepsal – až v roce
1777 zásluhou Františka Martina Pelcla. Čtivost, autorovo vypravěčské umění a nesporně vyspělý český jazyk poslední čtvrtiny 16. století, to byly patrně
důvody, proč Pelcl zařadil Příhody na úvod zamýšlené edice knih ze starší
české literatury, prostřednictvím níž chtěl dokázat vyspělost a svébytné postavení češtiny na poli etablovaných evropských jazyků (zejména němčiny).
Z původně jazykově-osvětového díla se během 19. století stala oceňovaná
1

2

Předkládaná studie je zkrácenou a upravenou verzí autorovy nepublikované bakalářské
diplomové práce s názvem Příhody Václava Vratislava z Mitrovic v kontextu dobových turcik:
recepce a inspirace obhájené na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce
2013. Tímto ještě jednou děkuji doc. Mgr. Radmile Prchal Pavlíčkové, Ph.D., za odborné
vedení jmenované kvalifikační práce. Celá práce je dostupná online na https://theses.cz/id/
w026ol/Martin_Tesar_bakalarska_prace.pdf [cit. 3. 4. 2015].
Václav nejstarší Vratislav z Mitrovic a na Starém Kníně (1576–1635) pocházel ze starého
českého katolického rytířského rodu. Po studiu na jezuitské škole v Jindřichově Hradci se
přičiněním vlivných příbuzných a známých stal pážetem v poselstvu Friedricha Kreckwitze
vyslaného ke dvoru tureckého sultána Murada III. Na císařském vyslanectví v Konstantinopoli strávil léta 1591–1596, z toho druhou polovinu na galejích a ve vězení, kam byl s celou legací
uvržen po vypuknutí patnáctileté války. Po návratu do Čech se krátkou dobu zotavoval z bídného zacházení a v roce 1599 shrnul své zážitky z tureckého pobytu v humanisticky laděném
spisu nazvaném Příhody. Jako odborník na tureckou problematiku vstoupil roku 1603 do armády a následně se účastnil bojů proti Osmanům. Za svoji věrnost císaři byl po bitvě na Bílé
hoře jmenován královským radou, přísedícím většího zemského soudu a královské komory
a 17. února 1629 povýšen do panského stavu. K dějinám rodu a osobě Václava Vratislava
z Mitrovic podrobně viz Halada, Jan: Lexikon české šlechty: erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. I. díl. Praha 1994, s. 177–178; Mašek, Petr: Modrá krev: minulost a přítomnost
445 šlechtických rodů v českých zemích. Praha 2003, s. 306–308; Pouzar, Vladimír: Almanach
českých šlechtických rodů. Praha 2000, s. 470–475; Sedláček, August: Vratislav z Mitrovic.
In: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. XXVI. díl. Praha
1907, s. 1002–1008; Svoboda, L. M.: Vratislav z Mitrovic. In: Malý, Jakub – Rieger, František
Ladislav (edd.): Slovník naučný. IX. díl. Praha 1872, s. 1282–1287; Tříska, Karel: Rodinný
archív Vratislavů z Mitrovic 1503–1897. České Budějovice 1963, s. 1–5.
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literární památka, která se v meziválečném a poválečném období uplatnila
jako četba středoškolských studentů. Čtenářsky přitažlivé jsou Příhody i dnes
a není přitom bez zajímavosti, že byly – jako jedno z prvních děl české humanistické literatury – převedeny do digitální podoby. V posledním decenniu
se Vratislavův spis dostal do popředí hlavně díky intenzivně vedenému výzkumu raně novověké „turecké literatury“ (tzv. turcik) z českých zemí a rozvíjejícímu se zájmu o islám a jeho kulturu. Příhody jsou současnými autory
oceňovány pro celou řadu autentických poznatků jak o fungování turecké
společnosti, tak o islámu a muslimské každodennosti, což je v rozporu se
starší literaturou. Ta naopak vágně tvrdí, že Vratislav uvedené pasáže často doslovně převzal z dostupných turcik (zejména z Löwenklauovy Kroniky
nové o národu tureckém a cestopisných listů Ogiera Ghislaina de Busbecqa)3
a v tomto směru nepřináší nic nového. Relevantní výzkum, jenž by prokázal
či vyvrátil kompilační charakter Vratislavova spisu, však dosud neproběhl
a veškeré závěry jsou proto založeny na pouhých domněnkách a zkratkovitých formulacích.
Dílo Václava Vratislava z Mitrovic nepředstavuje obsáhlé a vyčerpávající
téma, jež by vydalo na samostatnou monografii. Základní literaturu k celé
problematice tvoří v naprosté většině předmluvy a doslovy jednotlivých vydání Příhod a krátká pojednání v příručkách dějin české literatury či v publikacích zabývajících se Turky a tureckou otázkou ve vztahu k českým zemím.
První, i když poměrně stručnou rozpravu o Vratislavových Příhodách nalezneme ve spisu Mikuláše Adaukta Voigta Effigies virorum eruditorum, atque
artificum Bohemiae et Moraviae, una cum brevi vitae operumque ipsorum
3

Po vypuknutí patnáctileté války mezi císařem a Vysokou Portou v roce 1593 se v českých
zemích strhl nebývalý zájem o turcika. Vrchol „turkologické produkce“ této doby představuje
rozsáhlý ediční podnik Jana Kocína z Kocinétu a Daniela Adama z Veleslavína – český
překlad dvojdílné Kroniky nové o národu tureckém (Neuwe Chronica Türckischer Nation von
Türcken selbst beschrieben) německého filologa, právníka a historika Johanna Löwenklaua.
První díl tvoří komentovaná edice tureckých rukopisných análů, které mapují události
od počátku Osmanské říše do roku 1550, druhý díl pak představuje vlastní Löwenklauovo
pokračování zachycující léta 1550–1590. K němu editoři navíc připojili Löwenklauovu
předmluvu jeho další rozsáhlé syntézy osmanských dějin Historiae Musulmanae Turcorum
de Monumentis ipsorum exscriptae libri XVIII (Discursus aneb Zpráva o nynějším způsobu
věcí tureckých), přinášející společensko-politický rozbor osmanské otázky a napomenutí
k boji, a drobnější spisy císařského diplomata Ogiera Ghislaina de Busbecqa (dva cestopisné
listy z doby jeho působení v Konstantinopoli a Napomenutí a radu o správném tažení aneb
hotovení se proti Turku léta Páně 1554 sepsanou). Novodobého, leč nekompletního, vydání
se Kocínovo a Veleslavínovo kompendium dočkalo až v roce 2013. Podrobněji viz Mendel,
Miloš – Ostřanský, Bronislav – Rataj, Tomáš a kol.: Islám v srdci Evropy: vlivy islámské
civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Praha 2007, s. 196 a 202; Rataj, Tomáš: České
země ve stínu půlměsíce: obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí (dále jen České
země). Praha 2002, s. 74–75, 86–89, 110–111, 145–148.
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enarratione z roku 1775.4 Voigtovo latinské pojednání se později stalo vzorem pro statě Františka Martina Pelcla,5 Jana Václava Rozuma6 a Františka
Bartoše.7 První skutečně ucelené pojednání o rukopisech, vydáních a překladech Příhod i o všestranném jazykovém rozboru díla vzešlo z pera předního českého jazykovědce a literárního historika Václava Ertla.8 Na jeho
studii z roku 1906 – vycházející jak z předmluv předchozích editorů, tak
z dostupných archivních pramenů – následně navázal Jiří Daňhelka,9 Josef
Kunský,10 Milada Nedvědová,11 Alois Bejblík,12 Karel Pospíchal,13 Tomáš Matějec14 a další. Dílčí příspěvky věnující se literárnímu rozboru a hodnocení
Vratislavova díla najdeme v lexikonech, přehledech a příručkách dějin české literatury a ve výborech starších literárních památek, kde je ale většinou
celá problematika zpracována stručně a velmi povrchně.15 Mezi práce, jež se
4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

Voigt, Mikuláš Adaukt (ed.): Effigies virorum eruditorum, atque artificum Bohemiae et
Moraviae, una cum brevi vitae operumque ipsorum enarratione. II. díl. Praha 1775, s. 25–33.
Pelcl, František Martin: Předmluva k laskavému čtenáři. In: Vratislav z Mitrovic, Václav:
Příhody Vácslava Vratislava svobodného pána z Mitrovic, které on v tureckém hlavním městě
Konštantynopoli viděl, v zajetí svém skusil a po šťastném do vlasti své navrácení sám léta Páně
1599 sepsal. Praha 1777, nepaginováno.
Rozum, Jan Václav: Úvod. In: Vratislav z Mitrovic, Václav: Příhody, jež na cestě
do Carohradu a zvláště v zajetí svém zkusil a sepsal Václav Vratislav z Mitrovic. Praha 1855,
nepaginováno.
Bartoš, František: Úvod. In: Vratislav z Mitrovic, Václav: Příhody, jež na cestě
do Carohradu a zvláště v zajetí svém zkusil a sepsal Václav Vratislav z Mitrovic. Praha 1874,
s. 3–6.
Ertl, Václav: Úvod. In: Vratislav z Mitrovic, Václav: Příhody Václava Vratislava
z Mitrovic. Praha 1937, s. V–XXXVI.
Daňhelka, Jiří: Doslov. In: Vratislav z Mitrovic, Václav: Příhody Václava Vratislava
z Mitrovic. Praha 1950, s. 195–203.
Kunský, Josef: Čeští cestovatelé. I. díl. Praha 1961, s. 159–172.
Nedvědová, Milada: Václav Vratislav z Mitrovic (1576–1635). In: Vratislav z Mitrovic,
Václav: Příhody (dále jen Příhody). Praha 1976, s. 7–12.
Bejblík, Alois: Poznámka životopisná. In: Vratislav z Mitrovic, Václav: Příhody Václava
Vratislava z Mitrovic. Praha 1977, s. 151–152; Týž: Nad Příhodami Václava Vratislava
z Mitrovic. In: Vratislav z Mitrovic, Václav: Příhody Václava Vratislava z Mitrovic. Praha
1977, s. 154.
Pospíchal, Karel: Typologické srovnání cestopisů Václava Vratislava z Mitrovic a Kryštofa
Haranta z Polžic a Bezdružic. In: Moldanová, Dobrava (ed.): Cesty a cestování v jazyce
a literatuře: sborník příspěvků z konference konané 6.–8. září 1994. Ústí nad Labem 1995,
s. 84–87.
Matějec, Tomáš: Příhody Václava Vratislava z Mitrovic a jejich osudy v české literární historii.
Historie – otázky – problémy, 6, 2014, č. 2, s. 147–154. Tímto děkuji Mgr. Tomáši Matějcovi,
Ph.D. za laskavé poskytnutí článku před jeho vydáním.
Jakubec, Jan: Dějiny literatury české. I. díl. Od nejstarších dob do probuzení politického. Praha
1929, s. 758; Novák, Arne: Dějiny české literatury. In: Dědina, Václav (ed.): Československá
vlastivěda. VII. díl. Písemnictví. Praha 1933, s. 57; Svejkovský, František: Rozkvět měšťanské
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dotýkají Příhod (zejména pak tureckých reálií obsažených v textu), můžeme
zařadit monografie orientalistů, arabistů a kulturních historiků zabývající se
islámem ve vztahu k českým zemím16 a studie Tomáše Rataje17 týkající se
raně novověkých turcik v českých zemích a působení císařských poselstev
u Vysoké Porty.
Ertlovo pojednání je díky své délce a komplexnímu pojetí dosud nepřekonané a jeho vliv se odráží téměř ve všech pozdějších pracích. Stalo se obecným trendem, že historici a jazykovědci místo vlastního hodnocení pouze
reprodukují jeho studii, což má za následek, že výzkum Příhod nedoznal
za posledních sto let takřka žádných významnějších aktualizací. Jedinou výjimku v tomto směru představuje systematický, leč úzce tematicky vyhraněný
výzkum Tomáše Rataje a Laury Lisy-Wagner. Václav Ertl se přitom zcela nezáměrně dopustil mnoha chyb a nepřesností, které dnes s většími či menšími
ohlasy prostupují literaturou bez ohledu na její odborné zaměření. Mnohem
závažnější je však skutečnost, že studie stála u zrodu zásadního tvrzení – později zevšeobecňovaného a bagatelizovaného, protože nebylo podepřeno výsledky relevantního výzkumu – podle něhož je Vratislavovo dílo do jisté míry
kompilátem čerpajícím z Kroniky nové Johanna Löwenklaua a cestopisných
listů Ogiera Ghislaina de Busbecqa.
Z rozsahu a hloubky faktografických údajů i celkového pojetí knihy je
patrné, že Vratislav nevedl a nemohl vést o pobytu denní záznamy – deník.18

16

17

18

literatury. In: Hrabák, Josef (ed.): Dějiny české literatury. I. díl. Starší česká literatura. Praha
1959, s. 349 a 360; Vlček, Jaroslav: Dějiny české literatury. I. díl. Praha 1960, s. 399–413;
Hrabák, Josef – Jeřábek, Dušan – Tichá, Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury.
Praha 1976, s. 117–118; Petrů, Eduard: Vzrušující skutečnost: fakta a fantazie ve středověké
a humanistické literatuře (dále jen Vzrušující skutečnost). Ostrava 1984, s. 74–80; Tichá,
Zdeňka: Cesta starší české literatury (dále jen Cesta). Praha 1984, s. 216; Táž: Jak staří Čechové
poznávali svět: výbor ze starších českých cestopisů 14.–17. století. Praha 1986, s. 26–27; Petrů,
Eduard: Staročeský cestopis z hlediska genologického (dále jen Staročeský cestopis). In: Týž:
Vzdálené hlasy: studie o starší české literatuře. Olomouc 1996, s. 233–245; Peterka, Josef:
Cestopis. In: Mocná, Dagma – Peterka, Josef a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Praha
– Litomyšl 2004, s. 79; Voisine-Jechová, Hana: Dějiny české literatury. Jinočany 2005, s. 162;
Kolár, Jaroslav: Václav Vratislav z Mitrovic. In: Merhaut, Luboš (ed.): Lexikon české
literatury: osobnosti, díla, instituce. 4. díl, II. svazek. Praha 2008, s. 1493–1494.
Bečka, Jiří – Mendel, Miloš: Islám a české země. Olomouc 1998, s. 92–93; Mendel, M. –
Ostřanský, B. – Rataj, T. a kol.: c. d., s. 204 a 218; Lisy-Wagner, Laura: Islam, Christianity
and the Making of Czech Identity, 1453–1683. Farnham – Burlington 2013, s. 15, 24, 44–48,
52–54, 68–75, 78–80, 84, 91, 94, 171, 173–174.
Rataj, Tomáš: Obraz Turka v české renesanční společnosti ve světle cestopisné literatury. Folia
Historica Bohemica, 17, 1994, s. 59–83; Rataj, Tomáš: Císařská poselstva v Cařihradě ve druhé
polovině 16. století. Dějiny a současnost, 17, 1995, č. 4, s. 7–12; Rataj, Tomáš: Ouhlavní
nepřítel všeho křesťanstva: Turci v obrazech a představách raného novověku. Kuděj, 1, 1999,
č. 2, s. 22–37; Rataj, T.: České země, s. 110–111, 114, 286, 302, 313, 345.
Případné zachování osobních poznámek či deníku z cesty a z pobytu v Konstantinopoli
vyvrací sám pisatel, jehož odvedli do vězení „jenom v košili beze všech spodních svrškův“.
Viz Vratislav z Mitrovic, V.: Příhody, s. 118.
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Avšak poměrně dlouhá řada detailů, které si mohl patnáctiletý chlapec stěží pamatovat, ukazuje na existenci určité formy písemných záznamů. Albert
Henry Wratislaw opatřil anglické vydání Příhod obsáhlou předmluvou, v níž
vyslovil zajímavé mínění: „Zdá se, že první knihu složil dle deníkových poznámek, jež ve skutečnosti posílal domů rodině a dodatečně doplnil anekdotami a odbočkami o tureckém životě a zvycích; zbytek psal zřejmě podle
živých a často velmi bolestných vzpomínek na scény, které popisuje.“19 Wratislaw nemohl znát (vzhledem k tehdejší nepřístupnosti archivního materiálu) žádný z odeslaných dopisů a k tomuto závěru patrně dospěl na základě
několika zmínek o korespondenci v samotných Příhodách.20 V sedmdesátých
letech 20. století nalezl Alois Bejblík ve fondech tehdejšího Státního archivu Třeboň jediný dnes známý dopis Václava Vratislava z Mitrovic zaslaný
do Čech.21 Písemnost má hned v několika ohledech velký význam. Je hmatatelným důkazem o probíhajícím písemném styku a jedinou dochovanou
ukázkou Vratislavova rukopisu a jeho grafického projevu.22 Struktura autografu nápadně připomíná první knihu Příhod popisující průběh cesty z Vídně do hlavního města Osmanské říše a jeho obsah se víceméně shoduje
s několika pasážemi ve druhé a třetí knize Vratislavovy práce.23 Je tedy možné předpokládat existenci obdobných listů vzniklých v předchozích letech,
které autor psal – s větším či menším časovým odstupem – průběžně během

19

20

21

22

23

V originálním znění: „The first book appears to have been taken from a journal actually sent
home to the writer’s family, and afterwards interspersed with anecdotes and digressions on
Turkish life and manners; the rest were manifestly written from a very vivid, and often very
painful, recollection of the scenes which they describe.“ Viz Wratislaw, Albert Henry:
Introduction. In: Vratislav z Mitrovic, Václav: The adventures of baron Wenceslas
Wratislaw of Mitrowitz: what he saw in the Turkish metropolis, Constantinople; experienced
in his captivity; and after his happy return to his country, committed to writing in the year of
our Lord 1599. London 1862, s. VIII.
Jeden příklad za všechny. V době, kdy se vyhrotily vztahy s Vysokou Portou, a hrozilo
vypuknutí války, chtěl Vratislav odjet s arménskou kupeckou karavanou přes Egypt, Persii,
Jeruzalém a Benátky domů. Při shánění prostředků na cestu uvádí: „Penězi mne pán založiti
chtěl a já domů o peníze, aby poslány byly, jsem také svým přátelům psal.“ Vratislav
z Mitrovic, V.: Příhody, s. 104–105.
Česky psaný list pro pana Adama II. z Hradce zaznamenává události od 24. září 1592
do 19. února 1593, které Vratislav sám zažil nebo o nichž slyšel. Plné znění dopisu viz příloha
č. 1. Totožný dopis (včetně místa uložení a signatury) zmiňuje August Sedláček v medailonu
k historii rodu Vratislavů z Mitrovic již na počátku 20. století. Je s podivem, že k publikování
písemnosti nedošlo mnohem dříve. Srov. Sedláček, A.: c. d., s. 1006.
Bejblík, Alois: Poznámka dějepisná. In: Vratislav z Mitrovic, Václav: Příhody Václava
Vratislava z Mitrovic. Praha 1977, s. 150.
Pasáže popisující utrpení zajatých křesťanů a vzpouru janičárů jsou v Příhodách pojednány
mnohem zevrubněji, kdežto líčení o homosexuálním poměru hofmistra Ladislava Mörthena
a následném skandálu je podstatným způsobem zkráceno. Srov. Vratislav z Mitrovic, V.:
Příhody, s. 102–104, 109–110.
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cesty a pobytu v Konstantinopoli,24 a které následně odesílal do Čech příbuzným a známým.25 Tvrzení Alberta Henryho Wratislawa se tak ukazuje nejen
oprávněným, ale jeho závěry lze s jistými výhradami vztahovat i na zbývající
tři knihy Příhod.26 Diametrálně odlišným způsobem pohlíželi na otázku autorství editoři českých vydání Příhod, kteří nejenže nereflektovali stanovisko
A. H. Wratislawa, ale zcela popřeli význam Vratislavovy korespondence coby
pramene, bez něhož by nemohla vzniknout podstatná část spisu.
Pochybnosti nad autenticitou celého díla projevil jako první Václav Ertl
v roce 1906. Ve své předmluvě27 k prvnímu komentovanému vydání Příhod
stručně zhodnotil původnost Vratislavových kartografických a faktografických údajů a došel k závěru, že „…tam, kde sám pro své mládí nemohl podati
něco lepšího, držel se cestopisu Busbekova, jehož zprávy často doslovně z latiny překládal.28 Popis Bělehradu, jeho dobytí od Turků, popis karavanseraje,
zmínka o latinském nápise u Niše, zprávy o Sofii, o způsobech a šatech bulharských, popis Plovdiva, episodka o lásce Turkův ke květinám, popis polohy
Cařihradu a jeho zajímavostí jsou doslovně neb volně přeloženy z Busbeka.“29
Všechny ostatní pasáže, včetně výkladu o janičárech, tureckých lázních a osmanských pobožnostech, jsou podle Ertlova názoru původní pisatelovou prací.30 V podobném duchu hodnotí spis o půl století později také Jiří Daňhelka:
„Jeho dílo není zcela původní. V popisných částech, pojednávajících o cestě
do Cařihradu a o životě v Turecku, se opírá o dvě základní díla, jež v té době
seznamovala čtenáře s poměry u obávaného souseda. Za prvé o Kocínovo
a Veleslavínovo české zpracování spisu Jana Löwenklaua… za druhé o český
24

25

26

27
28

29
30

Lze očekávat, že listy vzniklé během cesty chronologicky zaznamenávaly průběh celého putování. Líčení doprovázel patrně také kratší popis navštívených měst a vesnic, památek, okolní
krajiny, lokálních zvláštností a zvyků či obyvatel, podobně jak je tomu v dochovaném dopisu.
Obdobná praxe je doložena např. u Václava Budovce z Budova, jenž pobýval v Konstantinopoli v letech 1577–1581 jako hofmistr družiny císařského vyslance Jáchyma ze Sinzendorfu. Budovec v korespondenci adresované roztockému profesoru Davidu Chytraeovi
a spolužáku Karlu z Valdštejna podává informace o aktuálním dění, tureckém životě, zvycích
a náboženství. Srov. Rejchrtová, Noemi: Rytíř v božské komedii. In: Budovec z Budova,
Václav: Antialkorán. Praha 1989, s. 8; Rejchrtová, Noemi: Václav Budovec z Budova. Praha
1984, s. 17–23.
Zmínky o dopisech zasílaných do Čech nalezneme ve všech čtyřech knihách. Je otázkou,
do jaké míry jich Vratislav při psaní druhé poloviny práce, která má výrazný memoárový
charakter s minimálním množstvím faktografických údajů, mohl využít.
Ertlův úvod byl ve stejném znění otištěn v edici Příhod z roku 1906, 1927 a 1937.
Cestopisné listy Ogiera Ghislaina de Busbecqa vyšly česky již v roce 1594. Je proto málo
pravděpodobné, že by Václav Vratislav vycházel z jejich latinského znění. Srov. Ertl, V.: c. d.,
s. XXVIII; Rataj, T.: České země, s. 110.
Ertl, V.: c. d., s. XXVIII–XXIX.
Tamtéž, s. XXVIII–XXXI.
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překlad listů Augeria Gislenia Busbeka o jeho cestách k Turkům… Z těchto
dvou pramenů čerpá Vratislav většinu údajů zeměpisných a kulturně historických, z počátku přejímá celé obsáhlé části, pak prokládá převzatá líčení
svými vlastními zkušenostmi, až se dostává k líčení osudů Krekvicova poselstva; tam je pak už zcela samostatný.“31 Z výše uvedeného textu je patrné,
že Daňhelka provedl nový výzkum, avšak převzaté pasáže blíže nespecifikuje
a problematiku tak značně generalizuje. Podobný ráz má ale i většina dalších
hodnocení. Milada Nedvědová pouze parafrázuje Ertlovy a Daňhelkovy výroky a sama již nepřináší žádné nové poznatky: „…díla [Johanna Löwenklaua
a Ogiera Ghislaina de Busbecqa, pozn. aut.] nejspíše podnítila Václava Vratislava k literárnímu ztvárnění vlastních vzpomínek a poskytla mu materiál
k doplnění toho, co si zapamatovat nemohl a co snad ani předtím nevěděl:
údaje o místech, kudy poselstvo do Cařihradu cestovalo, poměrně podrobné
informace o Cařihradu, jeho pamětihodnostech a historii.“32 Ačkoliv se zdá
více než pravděpodobné, že Václav Ertl provedl komparaci Vratislavova textu
s latinskou edicí Busbecqových cestopisných listů a Jiří Daňhelka porovnal
Příhody s českým překladem Kroniky nové, ani jeden z nich výzkum nekvantifikoval a nedovedl k jasnějším konsekvencím. To si nepochybně uvědomil
i Alois Bejblík, jehož hodnocení je poněkud umírněnější: „Zčásti snad autor
přejímal… některá obecná pozorování i některé postoje z dostupné literatury o Turecku (v roce 1594 vyšla česky např. rozlehlá Kronika nová o národu
tureckém, věnovaná Petru Vokovi z Rožmberka, k níž byly přivázány zprávy
od Busbeka, dlouholetého habsburského legáta v Konstantinopoli), avšak
v zásadě překryl tyto informace a postoje autentickou zkušeností.“33 Vedle
uvedeného, už téměř klasického pohledu navíc prezentuje do té doby naprosto neznámý názor Alberta Henryho Wratislawa (viz výše).34 Předložená
Wratislawova koncepce sice nevyvolala širší odbornou diskuzi, což byl určitě
jeden z Bejblíkových cílů, ale nastínila zcela nový úhel pohledu na okolnosti
vzniku díla.
Obdobné stanovisko, k němuž došli autoři předmluv a doslovů jednotlivých vydání Příhod, vzali za své také mnozí editoři příruček dějin české literatury a výborů starších literárních památek či někteří bohemisté a literární
historikové. Josef Kunský vychází z myšlenky Václava Ertla, což je zřetelné
i ve formulaci jeho závěru – oba shodně tvrdí, že se Vratislav při psaní první
31
32
33

34

Daňhelka, J.: c. d., s. 200.
Nedvědová, M.: c. d., s. 11–12.
Bejblík, Alois: Doslov. In: Vratislav z Mitrovic, Václav: Příhody Václava Vratislava z Mitrovic. Praha 1977, s. 156.
Bejblík, Alois: Poznámka textová. In: Vratislav z Mitrovic, Václav: Příhody Václava
Vratislava z Mitrovic. Praha 1977, s. 153.
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knihy (popis cesty z Vídně do Konstantinopole) přidržoval pouze Busbecqových cestopisných listů.35 Analogicky postupuje i Zdeňka Tichá. Podle ní se
Vratislav při psaní úvodu opíral o známé prameny a zprávy o Turecku přejal
z českého zpracování Löwenklauovy Kroniky nové od Jana Kocína z Kocinétu
a Daniela Adama z Veleslavína z roku 1594 a připojených cestopisných listů
Ogiera Ghislaina de Busbecqa.36 V jiné práci zastává umírněnější avšak zcela
povšechný názor. Připouští, že dílo není zcela původní a autor uvádí pramen svých informací, na konkrétní inspirační zdroje nicméně neodkazuje,
stejně jako blíže nespecifikuje převzaté pasáže.37 Zbývající odborná literatura
přistupuje k otázce Vratislavova autorství a autenticity textu dosti odlišným
způsobem. Eduard Petrů pojal celkové hodnocení díla velmi opatrně. Dokonce se vyhnul i definitivnímu soudu, ale uznal, že vedle osobních zážitků
mohla přispět ke vzniku Příhod také Kronika nová o národu tureckém Johanna Löwenklaua vydaná v roce 1594 Janem Kocínem z Kocinétu u Daniela Adama z Veleslavína. Odtud pak mohl Vratislav čerpat reálie, s nimiž se
během cesty nesetkal.38 O několik let dříve se Petrů k problematice autorství
a převzatých pasáží vyjádřil ještě obezřetněji, neboť napsal, že pokud jsou některé informace převzaty z druhé ruky, jako například vyprávění o osudech
Ferhata paši nebo popsání útěku vězňů z Černé věže, podává autor zprávu
o zdroji svých informací.39 Z dlouhé řady předchozích, bezmála uniformních
tvrzení, se vymyká konstatování Jaroslava Kolára a Tomáše Rataje. Jaroslav
Kolár se sice kloní k závěru, že autor vedle vlastních zážitků použil českého
překladu Kroniky nové o národu tureckém Johanna Löwenklaua a cestopisných listů Ogiera Ghislaina de Busbecqa, zároveň ale oceňuje Vratislavovy
úryvky týkající se každodenního života, společenských, kulturně-historických, zeměpisných a folkloristických reálií.40 Podle Tomáše Rataje zachytil
Vratislav své dojmy z pobytu u Vysoké Porty v subjektivně laděném textu,
nezatíženém snahou o naukovost – díky tomu u něho nalezneme celou řadu
bystrých postřehů jak o fungování Osmanské říše (sociální stratifikace, postavení sultána), tak o islámu a muslimské každodennosti.41 Kolár s Ratajem
přinesli nový úhel pohledu na vnímání Vratislavova díla coby pramene pro
poznání turecké společnosti a každodennosti. Tím, že vyzdvihli většinu pa35
36
37
38
39
40
41

Kunský, J.: c. d., s. 161.
Tichá, Z.: Jak staří Čechové poznávali svět, s. 26.
Tichá, Z.: Cesta, s. 216.
Petrů, E.: Vzrušující skutečnost, s. 76.
Petrů, E.: Staročeský cestopis, s. 241.
Kolár, J.: c. d., s. 1493–1494.
Rataj, T.: České země, s. 114.
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sáží, které předchozí literatura přičítá jiným autorům, vznikla jakási schizofrenní situace, jejímž východiskem je pouze výzkum příslušných spisů.
Literatura dosud vágně tvrdila, že se Vratislav při psaní Příhod přidržoval
literárních vzorů (zejména českého zpracování Löwenklauovy Kroniky nové
o národu tureckém od Jana Kocína z Kocinétu a Daniela Adama z Veleslavína z roku 1594), z nichž často doslovně přejímal některá obecná pozorování
i některé postoje. Po prostudování celé Kroniky nové (913 stran),42 zevrubné
komparaci obou děl, zaznamenání a porovnání všech pasáží je jisté, že se
Vratislav při psaní první a druhé knihy Příhod opíral vedle svých osobních
zážitků o uvedené dílo a jeho spis je tak do určité míry kompilací. Statistickou metodou a vizuální komparací pak můžeme dokázat, jak je to s celou
problematikou doopravdy – sumarizovat a konkretizovat všechny převzaté
úryvky, určit jejich charakter, původce i procentuální zastoupení v původním autorském textu. Než přistoupíme k samotnému rozboru převzatých pasáží, je vhodné alespoň ve stručnosti nastínit, jakým způsobem se nahlíželo
na duševní vlastnictví na konci 16. století.
Jistý konceptuální rámec pro zodpovězení této otázky nám nabízí práce
Petera Burkea Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi, kde je rozlišeno dvojí chápání textu, a to „individualistické“ a „kolektivistické“. V prvním
případě je text chápán jako majetek jednotlivce, protože jde o bezprostřední
výtvor jeho hlavy, zatímco ve druhém případě je text považován za společný
majetek, neboť každé nové dílo čerpá ze společné tradice. „Kolektivistický“
pohled dominoval především v období středověku, kdy písaři, kteří pořizovali kopie rukopisů, zcela svobodně vkládali do textu vlastní vsuvky a učenci
při psaní „nových“ knih bez zábran využívali úryvky převzaté od předchůdců. Rozvoj knihtisku, jenž přispěl k relativně snadnému a masovému šíření
textů v unifikované podobě, odstartoval posun směrem k „individualistickému“ chápání intelektuálního vlastnictví a vedl k častějšímu a přesnějšímu
čerpání z citovaných zdrojů.43 Citování starších i soudobých autorit při psaní
„nových“ děl se stalo otázkou učenecké prestiže a humanistické vzdělanosti a k užívání analogických postupů se uchylovala drtivá většina tehdejších
autorů napříč literární tvorbou.44 Typickým reprezentantem učenecké lite42

43
44

Moderní edice Kroniky nové nemohla posloužit jako výchozí srovnávací materiál pro
předkládanou analýzu, protože byla vydána až půl roku po skončení výzkumu. Studie proto
vychází z exempláře uloženého v historickém fondu Vědecké knihovny v Olomouci, sign.
34.934. K nedávné edici Kroniky nové viz Sládek, Miloš: Nové vydání Kroniky nové. Česká
literatura, 63, 2015, č. 1, s. 85–87.
Burke, Peter: Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi. Praha 2007, s. 171–173.
Z genologického hlediska by měla cestopisná literatura vykazovat určitou míru kompilace i dnes: „Hlavním předpokladem cestopisu je vlastní zraková zkušenost se skutečností
a následně nutnost popisu jedinečného vizuálního zážitku slovy… Dalším zdrojem cesto-
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rární tradice je cestopisná relace Vratislavova současníka, všestranného humanistického učence, válečníka, diplomata a hudebníka Kryštofa Haranta
z Polžic a Bezdružic.45 Harant pojal svoji Cestu jako naukové dílo, jehož cílem
je poskytnout čtenáři věcný a ověřený soubor informací o zemích Blízkého
východu. Polobeletristické zpracování cestovních zážitků proto doplnil reminiscencemi na cestopisy předchůdců (zejména Martina Kabátníka a Oldřicha
Prefáta z Vlkanova) a různé autority od antiky přes středověk až k humanismu, ale i přímými citacemi z více jak šesti set naučných a historicko-publicistických knih – Kroniku novou nevyjímaje.46 Na rozdíl od Haranta, jehož spis
představuje svébytný útvar dobové literatury faktu a předznamenává systém
vědecké práce, není Vratislavův text zatíženou snahou o naukovost.47 Václav
Vratislav s největší pravděpodobností nepřipravoval rukopis pro tisk (k tomu
měl jako stoupenec císařské strany spoustu příležitostí zejména po roce
1620) a záznam o svých zážitcích pořizoval pouze pro potřeby individuální
introspekce či rodinné komemorace. Neměl tedy důvod manifestovat svoji
učenost odkazy na citované zdroje – v tomto ohledu pracuje s textem v duchu přežívajících kolektivistických tendencí, jejichž pozůstatky je možné bez
problémů nalézt ještě v 16. a 17. století48 – a tak se bezděky přihlásil k laické
(neučenecké) literární tradici. Vratislav se zaměřil především na líčení vlastních zážitků, čímž předjal narativní typ cestopisu soustřeďujícího se na jedince a jejich vztahy. To je podle mnohých i hlavní důvod, proč jsou právě
Příhody ze starší české cestopisné literatury současnému čtenáři nejbližší.49
Z kvalitativního výzkumu vyplývá, že Vratislavem převzaté pasáže v naprosté většině pojednávají o všeobecných zeměpisných, místopisných, so-
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pisného materiálu jsou ústní reference (pověsti či různé příběhy spojené s danou lokalitou)
a konečně literární reference, které lze rozdělit na cestopisy předchůdců a odborně zaměřená
pojednání kulturně-historická a geografická.“ Více viz Peterka, J.: c. d., s. 75.
Harantův cestopis vyšel v Praze roku 1608 pod názvem Putování aneb Cesta z Království
českého do města Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Judské a dále do Egypta a velikého
města Kairu, potom na horu Oreb, Sinai a svaté panny Kateřiny v pusté Arábii ležící, na dva
díly rozdělená a od urozeného pána, pana Kryštofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce
etc., římského císaře Jeho Milosti rady a komorníka léta 1598 šťastně vykonaná i také pěknými
figurami ozdobená.
Srov. Kunský, J.: c. d., s. 130; Petrů, E.: Vzrušující skutečnost, s. 88, 90–92; Pospíchal, K.:
c. d., s. 84–85; Rataj, T.: České země, s. 118. Nejnověji se problematice Harantova cestopisu
věnuje Storchová, Lucie: „Mezi houfy lotrův se pustiti…“ Cizí, orientální a „mahumetánský“
Egypt v českých cestopisech 15.–17. století. In: Táž (ed.): Mezi houfy lotrův se pustiti… České
cestopisy o Egyptě 15.–17. století. Praha 2005, s. 407–445.
K těmto charakteristikám srov. Petrů, E.: Vzrušující skutečnost, s. 88 a 92; Rataj, T.: České
země, s. 114.
Burke, P.: c. d., s. 172.
Srov. Klátik, Zlatko: Vývin slovenského cestopisu. Bratislava 1968, s. 52; Nedvědová, M.:
c. d., s. 7–8; Petrů, E.: Vzrušující skutečnost, s. 80.
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ciologických a kulturně-historických otázkách nebo o nejrůznějších reáliích
turecké společnosti, které si pro svůj nízký věk a prožité události (několikaleté vězení v nejtěžších osmanských žalářích) nemohl, bez použití písemných
záznamů, zapamatovat a které patrně ani předtím neznal. Do popisu cesty
vkládá výklad o islámu od Löwenklaua a širší exkurzy – o janičárech, podobě Budína, Bělehradu, Plovdivu, Sofie a Edirne, tureckých hostincích (karavanserájích) a špitálech (imaretech), stravě a stravovacích návycích Osmanů,
Bulharech (bulharských ženách, oděvech a bulharských zvycích), vztahu
Turků ke květinám, všudypřítomné zkorumpovanosti, antických památkách
u Niše a Silivri, poloze Konstantinopole – převzaté od Busbecqa.50 Vyprávění
o pobytu poselstva v hlavním městě Vysoké Porty doplňuje Busbecqovým
popisem římských pamětihodností (hipodrom, domy, lázně, kamenné sloupy, obelisk), křivolakých ulic, chrámu Boží Moudrosti (Hagia Sofia), tureckých zvyků, pověr (úcta k papíru) a zábavy (drezůra divokých zvířat, hra
džermi) a oživuje Löwenklauovým výkladem o pohřebních obřadech, sultánových konírnách, palácových zahradách a o poměru Turků ke zvířatům
(poskytování almužen psům, kočkám, ptákům a rybám).51
Poměrně zajímavá je kvantitativní analýza převzatých částí. Jejich délka
se pohybuje od několikaslovných obratů („přijeli jsme do Višamundu, města
uherského, čtyři míle od Vídně ležícího“52) po delší souvislé pasáže o jedné
až deseti větách („Na té cestě z míst vyšších, ač opodál, ukazovali nám Turci
bělející se hory země Sedmihradské, a v kterém téměř místě stály pilíře aneb
sloupové mostu císaře Trajána, prsty svými znamení dávali.“53). Vzhledem
k rozdílné délce převzatých částí a nesouvislému zastoupení v původním autorském textu i parafrázování některých výrazů se výpočet podle počtu slov
či stran nejevil jako zcela vhodný. Kvantitativní analýza tedy vychází z počtu
50
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Busbecq, Ogier Ghislain de: Itinera Constantinopolitanum et Amasianum: Cesta z Vídně
do Konstantinopole a do Amasie vykonaná a vypsaná léta Páně 1554. In: Löwenklau, Johann:
Kronika nová o národu tureckém na dva díly rozdělená. II. díl. Praha 1594, s. 230–232,
234–238, 240–247, 249–255, 267; Löwenklau, Johann: Kronika nová o národu tureckém
na dva díly rozdělená. I. díl. Kronika o sultaních tureckých z rodu Osmanova, kterouž sami
Turci jazykem svým sepsali, a císař Ferdinand slavné paměti do jazyku německého přeložiti
dal (dále jen Kronika nová I.). Praha 1594, s. 347. Srov. Vratislav z Mitrovic, V.: Příhody,
s. 17–21, 28–30, 34–45, 47–59.
Busbecq, O. G. de: c. d., 255–256, 267, 269–271, 274–275, 293–294; Löwenklau, J.: Kronika
nová I., s. 320–321; Löwenklau, Johann: Kronika nová o národu tureckém na dva díly
rozdělená. II. díl. Doplnění historie turecké od léta Páně MDL až do léta MDXC, v němž se podlé
jiných mnohých věcí, kteréž se v letech XXXIX v Uhřích a jinde zběhly, také i příčiny vypravují
té dlouhé války, kterouž Turci proti Peršanům vedli (dále jen Kronika nová II.). Praha 1594,
s. 38–39. Srov. Vratislav z Mitrovic, V.: Příhody, s. 68–69, 75–85, 88–89.
Busbecq, O. G. de: c. d., 230. Srov. Vratislav z Mitrovic, V.: Příhody, s. 17.
Busbecq, O. G. de: c. d., 242. Srov. Vratislav z Mitrovic, V.: Příhody, s. 42–43.
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vět, což i přes jistá úskalí (mírně odlišná délka jednotlivých vět) zaručuje
přesnější výsledek. Převzaté pasáže tvoří přibližně 27 % textu první knihy
Příhod (z toho 97 % pochází z Busbecqových Itinera Constantinopolitanum
et Amasianum – konkrétně z prvního dopisu známého jako Cesta z Vídně
do Konstantinopole a do Amasie vykonaná a vypsaná léta Páně 1554 – a 3 %
z prvního dílu Löwenklauovy Kroniky nové) a 10 % textu druhé knihy Příhod
(z nich celých 67 % připadá na výše zmíněný Busbecqův dopis, 25 % na první
a 8 % na druhý díl Kroniky nové), což představuje zhruba 9 % celého Vratislavova díla. Celkově náleží 89 % všech převzatých pasáží Busbecqově Cestě
z Vídně do Konstantinopole a do Amasie vykonané a vypsané léta Páně 1554
a 9 % prvnímu a 2 % druhému dílu Löwenklauovy Kroniky nové.54 Fakticky
ale Vratislav čerpal z jednoho jediného kompendia – Kocínova a Veleslavínova českého zpracování Kroniky nové o národu tureckém z roku 1594 – jehož
součástí byly všechny výše jmenované spisy.
Neméně poutavý je způsob, jakým Vratislav pracuje s převzatými pasážemi. Nejprve přejímá – nutno podotknout, že poněkud nesměle – pouze
kratší úryvky, které následně upravuje (mění slovosled, parafrázuje, přidává
kratší poznatky či odstraňuje příliš detailní a nepodstatné informace, aby nenarušil celkovou koncepci díla) a vkládá do vlastního textu. Uvedený přístup
zpravidla vykazují pasáže týkající se všeobecných zeměpisných a místopisných reálií, s nimiž se Vratislav setkal během cesty z Vídně do Konstantinopole („…viděli jsme Tolnu, neposlední městečko uherské, jehožto jména
nechtěl jsem mlčením pominouti pro dobrotu vína bílého a měšťanův jeho
vlídnost.“55). Záhy však přistupuje k přebírání rozsáhlých, mnohdy i několikastránkových, exkurzů věnovaných nejrůznějším reáliím turecké společnosti, jejichž úkolem je jednak zabránit určité monotónnosti vyprávění,
jednak informovat čtenáře o širších společenských poměrech, životě a zvyklostech v Osmanské říši. Úryvky až na pár výjimek nijak neupravuje a vkládá je do Příhod v plném znění. Tento přístup vykazují pasáže o janičárech,
karavanserájích a imaretech, Bulharech, stravě a stravovacích návycích Turků, rozbujelém úplatkářství, památnostech Konstantinopole, osmanských
zvycích, lásce Turků ke květinám, pověrách a zábavě. Větší míru invence
uplatnil Vratislav pouze ve dvou případech, kdy spojením dvou pramenů
vytvořil jeden obsáhlý exkurz, jenž doplnil některými vlastními myšlenkami. V prvním případě tak postupoval v pojednání o náboženství a denním
„harmonogramu“ muslimských modliteb (spojil I. díl Löwenklauovy Kroni-
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Grafické vyjádření kvantitativní analýzy viz příloha 2.
Busbecq, O. G. de: c. d., 240. Srov. Vratislav z Mitrovic, V.: Příhody, s. 34.
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ky nové a první cestopisný list Ogiera Ghislaina de Busbecqa)56 a ve druhém
při popisu chrámu Boží Moudrosti v Konstantinopoli (spojil II. díl Kroniky
nové s týmž cestopisným listem).57
Z uvedeného rozboru jasně vyplývá, že měl Vratislav po návratu z Osmanské říše české zpracování Kroniky nové o národu tureckém k dispozici
a že mu při psaní Příhod takříkajíc „leželo na stole“ a posloužilo coby zdroj
informací pro doplnění vlastních vzpomínek a toho, co předtím patrně ani
nevěděl. Provedený výzkum dokazuje, že takto vznikla více jak čtvrtina první
a desetina druhé knihy Příhod. Zbylé dvě knihy nevykazují – už kvůli výrazné memoárové formě s minimálním množstvím faktografických a údajů
– kompilační charakter a jsou založeny výhradně na autorových vlastních
prožitcích. Nezdá se pravděpodobné, že by Vratislav přebíral poznatky z jiného turcika než z Kocínova a Veleslavínova kompendia, jež bylo ve své
době velice rozšířené a představovalo jednu z nejčastěji zastoupených historií cizích národů v měšťanských knihovnách na přelomu 16. a 17. století.58
Z provedené analýzy dále vyplývá, že relativně nejpřesnější a nejobjektivnější
výzkum pochází z pera Jiřího Daňhelky, který jako první porovnal znění Příhod s českým překladem Kroniky nové. Václav Ertl naproti tomu srovnal Vratislavův text pouze s latinskou edicí Busbecqových cestopisných listů, takže
jeho výzkum přináší pouze dílčí shrnutí celé problematiky. Ani jeden z nich
však výzkum nekvantifikoval a nedovedl k jasnější konkluzi, což následně
zapříčinilo celou řadu zkreslených interpretací a vágních hodnocení, neboť
ostatní autoři vycházeli z jejich výsledků.
Václav Vratislav nezamýšlel vydat svůj autograf tiskem a záznam pořizoval jen pro konkrétní společenskou skupinu – v tomto případě rodinu.
Nedával na odiv sečtělost, vzdělání ani vědomosti odkazy na citované autority, ale soustředil se na vyprávění o vlastních osudech, čímž se bezděky
přihlásil k neučenecké literární tradici. Vedle zaznamenaných historických
událostí (jejichž hodnověrnost je možné ověřit komparací se spisem jiného
člena Kreckwitzova poselstva)59 spočívá hodnota Příhod v tom, že autor do56
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Busbecq, O. G. de: c. d., 247; Löwenklau, J.: Kronika nová I., s. 347. Srov. Vratislav
z Mitrovic, V.: Příhody, s. 29–30.
Busbecq, O. G. de: c. d., 267; Löwenklau, J.: Kronika nová II., s. 38–39. Srov. Vratislav
z Mitrovic, V.: Příhody, s. 75–76.
Více viz Pešek, Jiří: Knihy a knihovny v kšaftech a inventářích pozůstalostí Nového Města
pražského v letech 1576–1620. Folia Historica Bohemica, 2, 1980, s. 247–282; Rataj, T.: České
země, s. 209–216.
Osudy Kreckwitzovy výpravy do Konstantinopole současně zaznamenali dva její členové:
česky Václav Vratislav z Mitrovic a německy Friedrich Seidel. Seidelova kniha vyšla nejprve
roku 1711 ve Zhořelci pod názvem Denckwürdige Gesandtschafft an die Ottomannische Pforte,
Welche ehmahls auf Röm. Kays. Maj. Rudolphi II. Hohen Befehl Herr Fridrich von Krekwitz, Sr.
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vedl příkladným způsobem skloubit nepůvodní myšlenky s vlastními zážitky
v jeden celistvý obraz a vytvořil – po stránce jazykové, obsahové i vypravěčské – čtenářsky přitažlivé dílo, které přední český jazykovědec Jan Gebauer
nazval „okrasou české literatury“.60

Přílohy
Příloha 1
Dopis Václava Vratislava z Mitrovic panu Adamovi II. z Hradce61
Když mi ráčíte psáti, abych vám, co zde novýho slyšeti, napsal, i oznamuji
vám, že 92. léta nebohých zajatých drahně sem přivezli, a to nejprv 24. dne
Septembra Hasan baša z Bozna [Bosny, pozn. aut.] tureckýmu císaři na třidcíti vozích zajatých poslal tři sta hlav, 23 praporce, a ku posměchu panu oratorovi mimo náš dům vezli je žalostně, nám křesťanům na to se bylo dívati,
že ti nebozí lidi, napoly nazí, jeden k druhýmu za krk ukovaní, každej vosm
neb devět hlav v ruce nésti musíce, s německými bubny a trubači zajatými
byli do Konstantinopole provázený.
4. dne Octobris 25 zajatejch, 200 hlav, sedm praporcův. 18. dne Octobris
26 zajatejch, 3 praporce, 25. dne Octobris 21 zajatejch, a to všeckno jeden
k druhýmu za krk vokovanejch, šest neb 7 hlav v rukou nesouce, mimo náš
dům vedli. 13. dne Novembris náš hofmistr vědouce, že Jeho Milosti pánu
mému z křesťanstva psali, jak jest se vně choval a aby ho pán dále u sebe
nedržel, a přes to přeze všeckno s pacholetem jedním zde v domu činiti měl,
bojíce se tehdy, aby ho pán z domu nevyhnal a pro ten velikej hřích skutečně netrestal a snad i o hrdlo nepřipravil, na svej duši se zapomněl, z domu
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Maj. Reichs- Hof- Rath, verrichtet: Nebst ausführlichem Berichte, was hierbey so wohl mit dem
Herrn Oratore selbst, als denen Seinigen vorgelauffen a poté roku 1733 v Lipsku pod jménem
Friedrich Seidels Merckwürdige Reise-Beschreibung, aus Teutschland, Wien, Oesterreich,
Ungern, Türckey biß Constantinopel, an die Ottomanische Pforte: Wegen Vieler sonderbahren
Begebenheiten, Grausamkeiten und andern unglücklichen Merckwürdigkeiten dem Drucke
überlassen. Pojmenování příliš nevystihuje obsah práce – autor nepopisuje průběh putování,
ale vypráví o příhodách z cesty, zajetí poselstva a osvobození, což odpovídá zhruba posledním
třem knihám Příhod. Ačkoliv je i Seidelův spis cestopisnou relací, řadu událostí líčí ve zcela
jiném světle či s odlišným vročením. Tak se například podařilo odhalit chybné datování
propuštění poselstva, ke kterému došlo až v roce 1596, nikoli v roce 1595, jak vyplývá z textu
Vratislavova spisu.
Srov. Bejblík, A.: Doslov, s. 156; Ertl, V.: c. d., s. XXXVI; Nedvědová, M.: c. d., s. 12.
Bejblík, Alois: Vratislavův dopis z Cařihradu. In: Vratislav z Mitrovic, Václav: Příhody
Václava Vratislava z Mitrovic. Praha 1977, s. 139–140.
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vyběhl a se poturčil, domnívajíce se, poněvadž jest byl pouhým hofmistrem,
že jeho rovně nikdá se žádný nepoturčil a že ho turecký císař velikým pánem
učiní. Ale pes ničemnej nyníčko tak votrhaně chodí, suchého chleba dosti
jísti nemá. Pachole to, s kterým takovej hřích páchal, vokovaný v domu leží.
Léta 93. 4. dne Januarii 45 zajatejch přivedli, 26. Januarii velikejch šest děl
sem přivezli. 26. Januarii stal se velikej rumor zde v Konstantinopoli, nebo
spahi a janičáři z mocí do zámku k tureckýmu císaři s velikým křikem vběhli,
bezděky chtěli nejvyžšího baše a nejvyžšího šacmistra hlavy míti, a to proto,
že je časně nezaplatili. Císař ven před pokoj vešel domnívaje se, že když ho
uhlídají, že se upokojí, a připověděl jim, že mají zaplaceni bejti, ale spahi
na to nic nedbali, pravíce, aby jim jen těch dvouch hlav vydal, že oni potom
záplatu dobře dostanú. I vidouce soldán, že na něho nic nedbají, nébrž více
a více že jich přibejvá a že všickni kamení nebo flaster v zámku vykopati
chtějíce se brániti, jestliže na to přijde, rozkázal svejm čameklanům [ačamoglanům, pozn. aut.], kteří křesťanský děti byli, aby vezmouce na sebe zbroje z šablemi je z zámku vyhnali. Vidouce to spahi, že žertu není, počali se
kamením brániti, ale poněvadž žádnejch jinejch bran neměli a že na dlúho
obstati moci nebudou, utíkati počali. I zůstalo jest jich v zámku zabitejch přes
120 kromě zraněnejch. Císař tureckej zbitý v noci do moře vházeti rozkázal
a toho nejvyžšího bašu z ouřadu sadil.
18. dne Januarii a na jeho místo velikého tyrana Sinan bašu učinil. 9. dne
Februarii kázal soldán vyvolati, aby spahi a janičáři hotovi byli do dalšího
poručení. A toho dne kázal baše náš dům u večer dvěma zámky zavříti, ale
hned na ráno zase odevřeli. Jiného na ten čas nevím co psáti. Datum v Konstantinopoli 19. Februarii 1593.
Václav Vratislav
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Příloha 2
Analýza složení Příhod z hlediska původnosti textu

Analýza převzatých pasáží z hlediska zastoupení jednotlivých děl
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Resumé
Příhody Václava Vratislava z Mitrovic
v kontextu dobových turcik
V posledním decenniu se Příhody Václava Vratislava z Mitrovic dostaly
do popředí díky intenzivně vedenému výzkumu raně novověké „turecké literatury“ (tzv. turcik) z českých zemí a rozvíjejícímu se zájmu o islám a jeho
kulturu. Vratislavovo dílo je současnými autory oceňováno pro celou řadu
autentických poznatků jak o fungování turecké společnosti, tak o islámu
a muslimské každodennosti, což je v rozporu se starší literaturou. Ta naopak
vágně tvrdí, že Vratislav uvedené pasáže často doslovně převzal z dostupných
turcik a v tomto směru nepřináší nic nového. Studie v první části analyzuje
recepci Vratislavova díla v kontextu české literární produkce a pohled jednotlivých autorů na původnost spisu s přihlédnutím k intertextovým vazbám
na české zpracování Kroniky nové o národu tureckém z roku 1594 od Jana
Kocína z Kocinétu a Daniela Adama z Veleslavína.
Ve druhé části pak na základě výzkumu dokazuje, že se Vratislav při psaní
Příhod opíral vedle svých osobních zážitků o uvedené dílo a jeho spis je tak
do určité míry kompilací. V závěru je věnována pozornost převzatým pasážím – jejich charakteru a procentuálnímu zastoupení v původním autorském
textu – a nastíněn Vratislavův postup při práci s literární předlohou.
Klíčová slova: Václav Vratislav z Mitrovic, Příhody Václava Vratislava
z Mitrovic, Johann Löwenklau, Ogier Ghislain de Busbecq, Kronika nová
o národu tureckém, literární kritika, turecká literatura, islám, Osmanská říše,
turcika.

Summary
The Adventures of Václav Vratislav of Mitrovice
in the Context of the Period Turkish Literature
In the last decennium, The Adventures of Baron Václav Vratislav of
Mitrovice has come into focus thanks to the intensively led research of
early modern Turkish literature from the Bohemian lands and developing
interest in Islam and its culture. Vratislav’s work is currently appreciated by
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historians for his observations about Turkish society as well as Islam and
Muslim everydayness, which is in the sharp contrast with the older literature.
It vaguely asserts that Vratislav literally borrowed the cited passages from the
available Turkish literature and has brought nothing new in this respect. In the
first part, the study analyses a reception of Vratislav’s work in the context of
the Czech literary production as well as a point of view of individual authors
on the origin of the text when taking into account intertextual links with
the Czech version of Neuwe Chronica Türckischer Nation von Türcken selbst
beschrieben written by Jan Kocín of Kocinét and Daniel Adam of Veleslavín
in the year 1594.
In the second part, based on the research, the study demonstrates that
except for his personal experiences, Vratislav’s writing is grounded on the
mentioned publication and his book is a compilation in a certain measure.
Finally, the attention is given to borrowed passages – their character and
proportional representation in the original author’s text, and Vratislav’s work
with literary original is outlined.
Keywords: Václav Vratislav of Mitrovice, The Adventures of Baron Václav
Vratislav of Mitrovice, Johann Löwenklau, Ogier Ghiselin Busbecq, Neuwe
Chronica Türckischer Nation von Türcken selbst beschrieben, literary criticism, Turkish literature, Islam, Ottoman Empire
Translated by Mgr. Hana Ferencová
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Profesor Dr. Franz Hochegger,
řádný profesor klasické filologie
na Karlo-Ferdinandově univerzitě
v Praze, ředitel Akademického
gymnázia ve Vídni
Karla Vymětalová
„Die philosophischen Kurse, ein Zwitterding zwischen Gymnasium und
Universität, konnten weder der verkümmerten allgemeinen Bildung aufhelfen, noch auf die Fachstudien gründlich vorbereiten. Die Methode des
Unterrichts bewegte sich auch hier im Memorieren und Abfragen behördlich
geachter Lehrbücher und war schon durch den Lehrplan behindert, die Beziehungen und den Bildungsgehalt der Unterrichtsgegenstände zu erfassen
und verwerten. Mancher in einem Fache tüchtige Lehrer verstand es wohl, in
diesen Anregungen zu geben und seine Schüler zu fördern, aber in der Regel
auf Kosten aller anderen Fächer, die er zu lehren genötigt war, obwohl er davon oft nicht mehr als seine Schüler verstand. …Was man Universität nannte,
war ein Aggregat theologischer, juridischer, medizinischer Fachschulen. Die
philosophische Fakultät, in welcher das Wesen des akademischen Unterrichts
am reinsten hervortritt, und welche allein in die grundlegenden Methoden
der Geistes- und Naturwissenschaften einzuführen vermag, fehlte gänzlich.
Dem fähigen Dozenten war die Hand gebunden durch zensuierte Kompendien und Kollegienhefte, dem Hörer durch die vorgeschriebenen Dozenten
und die wohlzumessenen Dosen des Lehrstoffes. Lehr- und Lernfreiheit,
welche Weise gebraucht zur Selbstständigkeit des Denkens und Handelns erziehen, fanden keinen Raum. Der wissenschaftliche Apparat, Sammlungen,
Institute, Seminare, welche die Forschung in keinem Fache entbehren kann,
mangelten gänzlich. Akademischen Nachwuchs zu gewinnen, überliess man
dem Zufalle sogenannter Konkursprüfungen. Litterarische Leistungen hätten jedem Bewerber um eine Lehrkanzel leicht gefährlich werden können.“1
Těmito výstižnými slovy charakterizoval stav středního a vysokého školství v rakouském soustátí v první polovině 19. století profesor Wilhelm Hartel. A byť tato slova byla vyřčena až několik desítek let poté, odrážela tristní
1

Řeč prezidenta 42. shromáždění německých filologů a školských pracovníků ve Vídni, dvorního
rady prof. Wilhelma von Hartel. Verhandlungen der zweiundvierzigsten Versammlung
deutscher Philologen und Schulmänner in Wien vom 24. bis 27. Mai 1894, Leipzig 1895, s. 7.
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stav učitelského stavu, nedostatky v metodice výuky, absenci moderních
učebnic i nových předmětů odpovídajících technickému i vědeckému pokroku společnosti dané doby, narůstající zpoždění za univerzitami v jiných, především německy hovořících zemích, nedostatečný počet mladých vědeckých
sil atd.2
Reformy výuky, požadované během bouřlivého jara 1848 i samotnými
studenty, jsou spojovány zejména se jmény profesorů Simona Hermanna Bonitze a Franze Serafina Exnera3 a s hrabětem Leo Thunem von Hohenstein,4
který v letech 1849 až 1860 byl – jako ministr kultu a vyučování – hybnou
silou veškerých reforem, jejichž cílem bylo nejen vytvořit pevné intelektuální zázemí vědeckému a učitelskému dorostu, ale poskytnutím vyššího všeobecného vzdělání za podstatného užití starých klasických jazyků a literatury
i vytvořit kulturní a duchovní pojítko středních a vyšších vrstev společnosti
v mnohonárodnostní rakouské monarchii.5
2

Viz Havránek, Jan (ed.): Dějiny Karlovy univerzity 1348–1990. III. díl. 1802–1918. Praha
1997, s. 99nn; Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität in Prag unter der Regierung seiner
Majestät des Kaisers Franz Joseph I. (dále jen Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität). Prag
1899, s. 381nn.

3

K životu a činnosti obou viz mj. Simon Hermann Bonitz’ Verdienste um die österreichische
Mittelschule. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 65. Jhg., 1914, s. 532–543,
634–639; Meister, Richard: Exner, Franz Seraphin. Neue deutsche Biographie 4. Band. Berlin
1959, s. 698nn; Prantl, Carl von: Exner, Franz. Allgemeine deutsche Biographie 6. Band.
Leipzig 1877, s. 447nn.

4

Frankfurter, Salomon: Graf Leo Thun-Hohenstein, Franz Exner und Hermann Bonitz.
Beiträge zur Geschichte der österreichischen Unterrichtsreform. Wien 1893; Lentze, Hans: Die
Universitätsreform des Ministers Graf Leo Thun-Hohenstein. Wien 1962.

5

Na význam klasických jazyků pro výchovu státní službě oddaného úředníka bylo průběžně
poukazováno při setkáních s učiteli středních škol. Viz Řeč ministra kultu a vyučování
svobodného pána Gautsche von Frankenthurn, pronesená na 42. shromáždění německých
filologů. In: Verhandlungen der zweiundvierzigsten Versammlung deutscher Philologen und
Schulmänner in Wien von 24. bis 27. Mai 1894. Leipzig 1894, s. 3. „Die philologische Arbeit
fördert aber auch jene Eigenschaften, welche für das öffentliche Wirken unerlässlich sind.
Indem sie der Worte wahren Wert und richtige Bedeutung lehrt, erzeigt sie die Abneigung
gegen die Phrase und leitet dazu an, sich in die Denk- und Sinnesweise ferner Zeiten und
anderer Menschen zu vertiefen, fremden Empfindungen mit Selbstentäusserung treu
nachzugehen. Die öffentliche Thätigkeit zumal in einem Staate, welcher aus mannigfaltigen
Teilen historisch erwachsen, von verchiedenen Völkern bewohnt ist, heischt sie nicht
eine fortwährende Bestätigung eben dieser Kraft, wenn man der Vielheit historischer
Erinnerungen, politischer, sozialer Meinungen gerecht werden, sie verstehen und achten
will? Mag mehr weniger jede philologische Beschäftigung mit Sprachen, diesen ersten
Kunstschöpfungen des menschlichen Geistes, solche Wirkung üben, erfahrungsgemäss geht
sie von den antiken Sprachen am vollsten und reichsten aus, weil diese uns zugleich eine
Litteratur vermitteln, welche den edelsten Inhalt in einer Einfachheit, Ursprünglichkeit und
künstlerischen Vollendung darbietet, wie keine andere.“
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Na diskuzích, jež probíhaly ve vášnivém tónu zejména na stránkách odborných časopisů,6 ale i těch, jež byly čteny širší veřejností, se podíleli velmi často i ředitelé a učitelé gymnázií, kteří – vedeni vlastními zkušenostmi
z praktického pedagogického působení, ale i pod vlivem názorů přicházejících sem ze sousedního Německa, zejména Pruska – se snažili přispět svým
dílem k vytvoření vlastního „modu vivendi“ rakouského středního a vysokého školství. Jedním z nich byl i Rakušan, profesor dr. Franz Hochegger, kterému – přestože ve své době byl výraznou osobností, uznávanou po odborné
stránce jak kolegy, tak i úředníky na ministerstvu kultu a vyučování, doposud
v odborné literatuře nebyla věnována větší pozornost.
Pramenem k bližšímu poznání jeho „curriculum vitae“, které v mnohém
odráží peripetie proměn školní výuky v 19. století, jsou především osobní
materiály v archivech univerzit, na nichž studoval či působil,7 dále nekrolog
jeho spolužáka z vídeňské univerzity, univerzitního profesora Karla Schenkla
v Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, v jehož redakci Hochegger
dlouhá léta působil,8 hesla v biografických slovnících9 či zmínky v sumarizujících článcích a monografiích věnujících se dějinám filozofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze.10
Franz Hochegger se narodil 4. října 1815 v Innsbrucku, kde navštěvoval
gymnázium i následně na něj navazující dvouletý filozofický kurz, jehož absolvování bylo jedním z předpokladů pro přijetí ke studiu na univerzitu, aby
se pak zapsal na samotnou innsbruckou „alma mater“. Cesta čerstvého absolventa středoškolských studií ke klasické filologii však byla poněkud kom6

Významnou roli sehrál především časopis Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien,
který začal v roce 1850 vycházet ve Vídni, a to díky širokému spektru svého obsahu, jenž
zahrnoval odborné články, recenze odborných publikací, učebnic i článků ve výročních zprávách škol, zprávy z jednotlivých škol i ministerské výnosy, i díky skutečnosti, že byl vydáván
v německém jazyce, což mu zajistilo pravidelnou distribuci přinejmenším v zemích Předlitavska. Od roku 1877 bylo možno odebírat Zeitschrift für Realschulwesen, o devět let později se
na pultech knihkupectví objevil časopis Österreichische Mittelschule.

7

Österreichisches Nationalarchiv, AVA, Unterricht allgemein (1848–1940), Univ. Prag – Philosophie. Professoren F–J, sign. 5, fasc. Nr. 1129; Archiv der Universität Wien PH RA PN (Franz
Hochegger).

8

Schenkl, Karl: Franz Hochegger. Nekrolog (dále jen Franz). Nach einem im Vereine „Mittelschule“ in Wien am 30. Oktober 1875 gehaltenen Vortrage. Separatabdruck aus der Zeitschrift
für die österreichischen Gymnasien. Wien 1875.

9

Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1850. Band 2. Graz–Köln–Wien 1959, s. 343.

10

Sicherl, Martin: Die Klassische Philologie an der Prager deutschen Universität 1849–1945.
Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste, XX. Jhg., 1999,
s. 285–337 (hic s. 290); Die Deutsche Karl-Ferdinands-Universität, s. 454. Ve III. dílu Dějin
Karlovy univerzity z roku 1997 jeho jednoleté působení na stolici klasické filologie není vůbec
zmíněno.
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plikovaná. Již v mládí se u něj projevil výrazný talent na jazyky, díky němuž
psal i hovořil jako rodilý mluvčí francouzsky, italsky, anglicky i španělsky,
a proto své prvotní představy o studiu směřoval tímto směrem. Svůj původní
plán studovat jazyky a literaturu však kvůli tehdejším nepříliš optimistickým
výhledům v pedagogické praxi zaměnil za studium lékařství, které po dvou
letech vyměnil za – opět nedokončené – studium na právnické fakultě. Důkladná znalost moderních cizích jazyků i latiny a řečtiny, široký kulturní přehled, schopnost samostatné tvůrčí práce v oblasti literatury11 i hudby12 jej
posléze předurčily pro dráhu soukromého učitele, které se pak několik let
věnoval.
Po vydání nového studijního pořádku v roce 1849, který změnil nejen
postavení filozofické fakulty v rámci univerzity, ale zejména cíle a náplň její
výuky, se však opět vrátil jako student na univerzitu, tentokrát do Vídně, kde
si zapsal přednášky a cvičení z latiny, řečtiny a němčiny.13 Na filozofickou
fakultu nastoupil v době, kdy ve středním i vysokém školství byl pociťován akutní nedostatek odborných sil vzdělaných již podle nového pořádku.
Na univerzitách se to řešilo povoláváním mladých vědeckých pracovníků
z univerzit ze zahraničí, zejména z Německa a Švýcarska, na gymnázia pak
nastupovali na suplentská místa čerstvě dostudovaní, nebo ještě studující
adepti učitelského povolání. To byl i Hocheggerův případ, když univerzitu
opustil již v roce 1850, aby učil po několik let jako suplent řecký jazyk na vyšším gymnáziu ve vídeňské čtvrti Josefstadt.
Kontakt s univerzitou ale nepřerušil – nadále navštěvoval přednášky
i cvičení historického oddělení filologického semináře. Zkoušky z klasické filologie, opravňující jej k pedagogickému působení na všech němec11

V roce 1845 Hocheggerovi vyšlo ve Vídni tiskem jeho drama o pěti dějstvích „Suleika“, jež
si v Kurzových dějinách literatury vysloužilo toto ocenění: „Die Dichtung, in welcher der
Einfluss der romantischen Schule unverkennbar ist, verräth poetisches Talent und grosse
Gewandheit in der Behandlung der Sprache.“ Viz Kurz, Heinrich: Geschichte der deutschen
Literatur. 2. Aufl., Leipzig 1873, s. 514; dále též Schenkl, K.: Franz, s. 3. Jeho veselohra
v španělském stylu „Für seine Dame selbst das Leben“ zůstala neotištěna. Viz http://
de.wikipedia.org/wiki/Franz_Hochegger [cit. 20. 10. 2014].

12

Mj. složil písně na slova Johanna Wolfganga Goetheho.

13

Jeho práce ve filologickém, později filologicko-historickém semináři, jehož byl dva roky řádným členem, byla následně, v dobrozdání komise vytvořené k posouzení jeho žádosti o habilitaci, charakterizována těmito slovy: „…unermüdlicher, nicht geregelter Fleiß, Grundlichkeit
und Schärfe in Aufforschung der Einzelnen, Umsicht und Besonnenheit des Urtheils verbinden sich bei ihm mit einer sehr achtungswerthen, allgemeinen geistigen Begabung, und
haben in diesem Vereine von seiner fernen Thätigkeit für den Unterricht und für die Wissenschaft die erfreulichen Erwartungen legen.“ Universitätsarchiv Wien (dále UAW), PH RA
PN Franz Hochegger, dobrozdání komise ve složení prof. Bonitz, Grysar, Gomperz k žádosti
Franze Hocheggera o připuštění k habilitaci ze dne 20. prosince 1851.
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kých středních školách rakouské monarchie, složil před odbornou komisí
v červenci 1851.14 Bohaté pedagogické zkušenosti, kterých nabyl již za své
předcházející soukromé učitelské praxe, vlastní vědecké ambice i blízkost
univerzity jej v únoru 1851 přiměly k sepsání žádosti adresované profesorskému sboru filozofické fakulty, v níž nabízel svou pomoc při výuce zejména
řeckého jazyka, v němž se cítil být dostatečně odborně erudován. Své podání
odůvodnil těmito slovy: „Da nun für dieses specielle Fach an der Wiener
Universität nur ein Professor liest, der beste seiner preiswürdigen Thätigkeit unmöglich bei dem steigenden Zudrange von Zuhörern mit sehr verschiedenen Graden der Vorbildung, seine Vorträge für alle gleichpassend
einrichten kann, so glaubt der Unterzeichnete durch den Vortrag leichterer
Schriftsteller, namentlich solcher, die auf dem Gymnasium gelesen wurden,
eine vielleicht nicht unfruchtbare Aushilfe, insbesondere für Anfänger bieten zu können.“15 Jeho žádost byla poněkud neobvyklá, poněvadž nesplňoval
jeden ze základních požadavků k jejímu předložení, a to vlastnictví diplomu
doktora filozofie. Ve svém přípise tento nedostatek vysvětluje jednak tím, že
v předcházejícím životě neměl možnost jej získat, jednak množstvím práce
v rámci jeho učitelského povolání. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že
jeho podání mělo i svou logiku. Na filozofické fakulty po roce 1849 nastupovali středoškolští absolventi v mnohem větším počtu než dříve a ponejvíce se
orientovali na studium klasických jazyků, jejichž významná hodinová dotace
v učebním plánu gymnázií, a v jejím rámci i posílení postavení řeckého jazyka, jim dávaly naději na profesní uplatnění. Vzhledem k nedostačujícímu
počtu přednášejících i výrazným vědomostním rozdílům nastupujících studentů v klasických jazycích se mohly Franzi Hocheggerovi jevit jeho vyhlídky na kladné vyřízení žádosti jako nadějné.
Své odborné předpoklady, i aby splnil zákonem předepsané požadavky, doložil přiloženou „häusliche Prüfungsarbeit“ nazvanou „Die Rede des
Perikles in Thukydides L. II, K. 60–65“, což byl překlad části Thukydidova
díla do němčiny, s latinským úvodem a německými vysvětlivkami. Současně
ke své žádosti sepsal i program jím navrhovaných přednášek, které chtěl zaměřit prakticky, tj. „…über solche, namentlich griechische Klassiker, als da
sind: Xenophon, Plato, Demosthenes, für angelernde Gymnasiallehrer eigens
berechnete Vorlesungen zu halten, und dabei weniger auf Textkritik, literarhistorische oder philosophische Erörterung sich einzulaßen, als vielmehr
14

Tamtéž, Dobrozdání komise k žádosti o habilitaci, adresováno profesorskému sboru, ze dne
20. prosince 1851.

15

Tamtéž, Dopis F. Hocheggera profesorskému sboru FF univerzity ve Vídni ze dne 25. února 1851.
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sich auf eine genaue grammatische und sachliche Erklärung zu beschränken,
und zwar der Beschaffenheit, wie sie dem künftigen Gymnasiallehrer besonders an österreichischen Gymnasien ersprießlich sein kann.“16
Hocheggerova žádost nevedla k jeho přijetí na vídeňskou filozofickou
fakultu coby lektora, ale komise jmenovaná profesorským sborem fakulty
ve složení profesoři Bonitz, Grysar a Gomperz doporučila, aby v jeho případě
byla využita výjimka umožňující prominutí předložení doktorského diplomu jako jedné z podmínek pro habilitační řízení, což bylo možné „bei den
Männern, die in Folge wissenschaftlicher Leistungen einen ausgezeichneten
öffentlichen Ruf gewiesen, oder bei denen ein besonderer, auf andere Weise
nicht leicht zu befriedigender Bedürfnis der Lehranstalt dafür spricht. Der
letztere Fall tritt nach dem obigen offenbar hier ein.“17 Kolokvium před zkušební komisí se konalo krátce nato, v lednu 1852. Na základě jeho uspokojivého výsledku i skutečnosti, že žadatel již více než rok vykonával učitelský
úřad ve vyšších třídách gymnázia, a to s pochvalou,18 mu byla prominuta
přednáška na zkoušku. Žádost profesorského sboru adresovaná na ministerstvo kultu a vyučování jím byla potvrzena přípisem z 20. března 1852, v němž
byl Franz Hochegger jmenován soukromým docentem pro řeckou filologii.19
Dne 15. září byl jmenován jako „wirklicher Lehrer“ na katolickém gymnáziu v Prešpurku, kde však latinský a německý jazyk vyučoval pouze jeden
rok, aby přestoupil na vyhlášené gymnázium Theresianum ve Vídni, kterýžto
přestup lze ze strany ministerstva vnímat jako jednoznačné uznání jeho pedagogických schopností i vědeckých ambicí.20 První články, které uveřejnil
ve výročních zprávách těchto gymnázií,21 vzbudily v odborných kruzích pozornost, i když spíše než novost tématu bylo recenzentem, profesorem Bonit16

Tamtéž, Program přednášek navrhovaných profesorskému sboru ze dne 25. února 1851.

17

Tamtéž, Dobrozdání komise k žádosti o habilitaci, adresováno profesorskému sboru, ze dne
20. prosince 1851.

18

„…und der Umstand, daß von einem Semester zu anderen die Anzahl der Lehrstunden und
der Lehrgegenstände für ihn vermehrt ist, gilt als das giltigste Zeugnis von den anerkannten
Erfolgen seiner Lehrthätigkeit.“ Tamtéž, Dobrozdání komise k žádosti o habilitaci, adresováno profesorskému sboru, ze dne 20. prosince 1851.

19

„In dieser Eigenschaft war er auch für die Heranbildung von Lehramtskandidaten aus
nichtdeutschen Ländern Österreichs, besonders aus Lombardo-Venetien, thätig, welche
Candidaten ihm durch das Ministerium zugewiesen wurden.“ Schenkl, K.: Franz, s. 4.

20

Drittes Programm des k. k. katholischen Gymnasiums in Presspurg am Schlusse des Schuljahres 1853, s. 24.

21

De orationum in veterum historiis origine et vi brevis commentatio. Drittes Programm des
k. k. katholischen Gymnasiums in Presspurg am Schlusse des Schuljahres 1853, s. 3–12; De
satirae Horatianae origine et natura brevis commentatio. Programm des Gymnasiums an der
Theresianischen Akademie in Wien am Schlusse des Schuljahres 1854.
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zem, ceněno „die angemessene Anordnung, klare vor allem phrasenhaften
freie Darstellung und eine bezeichnende, die Frische eigener Beschäftigung
wiedergebende Charakteristik der Reden in mehreren der bedeutendsten
Historiker, machen diesen kurzen Aufsatz zu einem wolgelungenen abgerundeten Ganzen.“22
Už v těchto letech začátků své pedagogické činnosti se naplno věnoval
práci i tématům, která se školou, potažmo s výukou klasických jazyků na ní,
souvisela. Stal se mj. pravidelným přispěvatelem časopisu Zeitschrift für die
österreichischen Gymnasien, v němž mu v padesátých letech vyšly články
Die Klagen über die mangelhaften Leistungen im Latein an unseren Gymnasien a Über die Übung im Lateinsprechen am Gymnasium,23 kdy druhý článek, věnovaný procvičování latinské „konverzace“ na gymnáziu, navazoval
na diskuzi, která se ohledně cíle a metodiky latinských jazykových cvičení
vedla na shromáždění německých filologů ve Vídni. Redakcí výše jmenovaného časopisu byl Hochegger pověřen vypracováním přehledů o nových
latinských gramatikách, 24 o italsky psaných mluvnicích řeckého jazyka,25
a podobně jako jiní středo- i vysokoškolští učitelé sepisoval také krátká hodnocení článků publikovaných učiteli klasických jazyků ve výročních zprávách středních škol za jednotlivé roky.26 Ministerstvem kultu a vyučování
byl pověřen i revizí a přepracováním učebnic klasických jazyků, které byly
určeny pro italská gymnázia.
V této době také vydal dílo, které v dalších vydáních, i přepracovaných,27
provázelo studenty klasických jazyků na gymnáziích po mnoho let. V roce
1853 vyšla u známého vídeňského nakladatele Carla Gerolda první část jeho
Homeri Iliadis epitome, jež o rok později byla následována druhým dílem
zahrnujícím XI. až XXIV. zpěv Homérovy Iliady.28 Sám autor se podrobněji
cílem i metodikou v práci použitou zabýval ve dvou samostatných článcích
22

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 5. Jhg., 1854, s. 582–583.

23

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 5. Jhg., 1854, s. 845–872; tamtéž, 10. Jhg.,
1859, s. 368, s. 368–372.

24

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 7. Jhg., 1856, s. 771nn.; 10. Jhg., 1859,
s. 574nn. a 715nn.

25

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 6. Jhg., 1855, s. 464nn.

26

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 7. Jhg., 1856, s. 264nn., 415nn.

27

Homeri epitome Fr. Hocheggeri. In usum scholarum iterum edidit Augustinus Scheindler. Pars
2. Iliadis XI–XXIV. Wien 1882; F. Hocheggeri Homeri Iliadis epitome. In usum scholarum
tertium edidit Augustinus Scheindler. Pars prior (A–K); Pars altera (Λ–Ω). Wien 1888.

28

Homeri Iliadis epitome. Pars prior Iliadis I–X. Scholarum in usum edidit Franz Hochegger.
Vindobonae 1853; Homeri Iliadis epitome. Pars altera Iliadis XI–XXIV. Edidit Franz
Hochegger. Vindobonae 1854.
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v Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, které lze chápat jako určitou reklamu vydávaného díla, ale současně i jako „preventivní“ obranu před
případnými výtkami recenzentů.29 Odvolává se přitom na to, že Homérova
Iliada tvoří nejrozsáhlejší část povinné četby řeckých klasických autorů (dle
Organisationsentwurf se četla nejméně tři semestry). V nezkrácené podobě
tedy žáci četli šest, za zvlášť vhodných okolností až devět zpěvů díla. A proto: „Wird nun das Lesen eines Werkes so viele Zeit und Mühe verwendet,
wie es thatsächlich mit der Iliade geschieht, so ist hiemit zugleich die Möglichkeit gegeben, das Ideal der Schullectüre, nämlich dass der Schüler nicht
bloss schöne Bruchstücke, sondern ein schönes Ganze kennen lerne, also den
Totaleindruck einer künstlerischen Composition mit der Einsicht in deren
Plan gewinne, wenn nicht vollkommen, doch annäherungsweise zu verwirklichen.“30
Rozsah Homérova díla přitom dle Hocheggera už na počátku četby odsuzuje učitele k výběru a zkracování, což je velmi obtížné zejména v případech,
kdy učitel neučí řecký jazyk ve všech ročnících, nýbrž musí se na výběru
vhodných částí domluvit se svým kolegou. Hocheggerovy Epitome měly být
pomůckou, při jejímž vytváření zúročil své bohaté zkušenosti soukromého
učitele i pedagoga na veřejné, státem spravované škole. Výsledek svého snažení shrnul v konstatování, že „die Iliade wird ihrem Hauptinhalte nach ganz,
unverändert, in fortlaufender Erzählung gegeben. Es werden daher alle vier
und zwanzig Gesänge derselben in ihrer Reihenfolge beibehalten und zwar
so, dass es zum Verständnis ihres Zusammenhangs in der Regel keiner prosaischen Zwischenerklärung bedarf, am wenigsten einer solchen, die irgend
einen Gesang in der Mitte unterbräche; und es erscheinen dieselben hiebei
in jener verkürzten Gestalt, die durch kritische und pädagogische Gründe
bedingt ist.“31
Mimořádná jazyková vybavenost i dosažené výsledky přispěly pravděpodobně i k jeho jmenování, kdy výnosem císaře Františka Josefa z 5. listopadu 1856 byl provizorně pověřen profesurou klasické filologie i vedením
filologického semináře na univerzitě v Pavii, a to „mit der durch die dortigen
Verhältnisse eben notwendig gewesenen Beschränkung auf die lateinische

29

Zeitschtift für die österreichischen Gymnasien, 4. Jhg., 1853, s. 137–152; tamtéž, 5. Jhg., 1854,
s. 799–810.

30

Hochegger, Franz: Homeri Iliadis epitome. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien,
4. Jhg., 1853, s. 138.

31

Tamtéž, s. 140.
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Philologie“.32 Jeho pracovní aktivitu v místech, kde rakouská správa nebyla
vítána, zhodnotil Karl Schenkl v Hocheggerově nekrologu těmito slovy: „Bei
seinen Sprachkenntnissen, seinem rastlosen Eifer und seinem Tacte gelang
es ihm unter den schwierigen Verhältnissen nicht bloss allgemeine Achtung
zu erlangen, sondern auch sehr erfreuliche Erfolge im Unterrichte zu erzielen.“33 Jeho italské působení však nemělo dlouhého trvání. Vyostření poměrů mezi Rakouskem a nově vznikajícím italským státem vedlo v roce 1859
k vyhlášení války, kterou Rakousko prohrálo, jež přinutila mnohé, mezi nimi
i Franze Hocheggera, k odchodu z Itálie.34
Na podzim téhož roku se však stal vážným kandidátem na obsazení stolice klasické filologie na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě, která se uvolnila náhlým odchodem řádného profesora Ludwiga Langeho na univerzitu
do německého Giessenu.35 Ministr kultu a vyučování hrabě Leo Thun vysvětloval v dopise zaslaném císaři citlivost i specifičnost celé situace těmito slovy:
„Die Schwierigkeit, bei der besonderen Gediegenheit der wissenschaftlichen
und didaktischen Befähigung des letzteren (míněn L. Lange – pozn. aut.),
einen auch nur annäherungsweise genügenden Ersatzmann zu finden, hat
sich bei der vorzugsweisen Wichtigkeit, welche nach der neuen Studieneinrichtung dem Unterrichte in der klassischen Philologie überhaupt zukommt,
und für daran vollkomen entsprechende Vertretung an der Prager Universität
nach dem Entgange einer so eminenter Lehrkraft um so dringender gesorgt
werden muß, in dem Masse gesteigert, als die besonderen Verhältnisse an
der Prager Universität es wünschenswerth erscheinen ließen, den erledigten Posten einem katholischen Fachmann zu übertragen“.36 Pro Franze Ho32

Österreichisches Nationalarchiv, AVA, Unterricht allgemein (1848–1940), Univ. Prag – Philosophie. Professoren F–J, sign. 5, fasc. Nr. 1129, inv. č. 14789/1859, Dopis ministra kultu
a vyučování hraběte Leo Thuna císaři ze dne 16. září 1859.

33

Schenkl, K.: Franz, s. 5.

34

Důvodem pro stěhování řádných i mimořádných profesorů mohla být nejen zostřená mezinárodní situace (italsko-rakouská válka, 1849; francouzsko-německá válka, 1870; první světová válka, 1914), ale i změněná jazyková situace. Mnozí profesoři opustili svá působiště i díky
prosazení zemských jazyků v univerzitní výuce namísto dosavadního všeobecně užívaného
německého jazyka (např. univerzity v Krakově, Lembergu, Praze).

35

Řádný profesor pro klasickou filologii a literaturu Ludwig Lange působil v Praze čtyři roky
(1855–1859). Stal se držitelem první stolice klasické filologie po Georgu Curtiovi, v roce 1852
druhou, nově zřízenou stolici klasické filologie obsadil vedle něj Georg Bippart. Všichni tři
zde zmínění klasičtí filologové (Curtius, Lange, Bippart) byli na pražskou Karlo-Ferdinandovu univerzitu povoláni z Německa.

36

Österreichisches Nationalarchiv, AVA, Unterricht allgemein (1848–1940), Univ. Prag – Philosophie. Professoren F–J, sign. 5, fasc. Nr. 1129, inv. č. 14789/1859, Dopis ministra kultu
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cheggera hovořilo několik věcí. Především by se tak elegantně vyřešila jeho
obtížná existenční situace, do které se dostal po uzavření univerzity svým
nedobrovolným odchodem z Pavie. Ministerstvo kultu a vyučování mohlo
takto státní pokladně ušetřit i výdaje, které by s jeho finančním zabezpečením v nastalé situaci mělo. Posledním, ale ne nevýznamným argumentem byl
předpoklad, že jeho finanční požadavky, přestože plat univerzitního učitele
v Pavii byl vyšší než v Praze, budou mnohem menší, než kdyby byli v úvahu
vzati adepti pocházející z německého prostředí. Císař František Josef vyslovil
svůj souhlas o několik dní později, 20. září 1859, a 22. listopadu 1859 jej jmenoval profesorem klasické filologie na univerzitě v Praze a spoluředitelem filologického semináře (vedl jej spolu s Georgem Bippartem).37 Hocheggerovo
působení na pražské univerzitě však mělo jen velmi krátké trvání a lze je
vnímat, z pohledu Hocheggera i dějin univerzity, jako epizodické.
Už na podzim roku 1860 byl totiž povolán na žádost Unterrichtskommission do Vídně na místo ředitele nejstarší střední školy v Rakousku, Akademického gymnázia (Akademisches gymnasium). Škola, založená roku 1553,
měla sice dlouhou tradici i vysokou prestiž, ale bylo nutné na ni mnohé změnit. Gymnázium se pro velký zájem studentů potýkalo s nedostatkem místa,
což vedlo nejen k otevření paralelních tříd, ale i k tomu, že pětadvacetičlenný profesorský sbor uvolnil pro potřeby výuky svou sborovnu a scházel se
v malé místnosti označené jako knihovna.38 Změny bylo třeba provést v personálním zabezpečení profesorského sboru i v práci se studenty v hodinách.
Nejvýznamnějším počinem Hocheggerova působení v čele Akademického
gymnázia však bylo zbudování a slavnostní otevření nové školní budovy, která do dnešních dnů sídlí v I. vídeňském obvodu na Beethovenplatz 1. Parcela přenechaná škole z rozhodnutí císaře v oblasti, kde se rozšiřovala plocha
města, se nacházela poblíž Schwarzenberského náměstí a zajišťovala škole
výhodnou pozici i dostatek prostoru. Návrhem plánů stavby i jejím řízením
byli pověřeni profesor Friedrich Schmidt a vrchní stavební rada Dombaumeister. Nicméně hlavní starosti spojené se stavbou nové i provozem staré školy
spočívaly na řediteli Hocheggerovi. Nová budova v neogotickém slohu, v níž
se nacházel i byt ředitele, byla postavena během tří let (od října 1863 do října
1866) a jejího slavnostního otevření se zúčastnil i sám panovník.39
37

Tamtéž.

38

Hochegger, Franz: Zur Erinnerung an die feierliche Eröffnung des neuen k. k. akademischen
Gymnasiums in Wien. Den 17. Oktober im Jahre des Heiles 1866. Wien, Selbstverlag des
Akademischen Gymnasiums 1866, s. 30.

39

Krátký popis dějin gymnázia, průběhu stavby nové budovy i detailní zachycení její výzdoby
byly zachyceny v spisku vydaném při příležitosti slavnostního otevření nové budovy Akademického gymnázia. Viz pozn. č. 38.
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Nástup do ředitelské funkce změnil profesoru Hocheggerovi život. Znamenal definitivní přesun jeho odborného zájmu, který od této chvíle byl
věnován zejména rakouskému střednímu školství a snahám o jeho reformu. Aktivně se účastnil všech debat kolem podoby středního školství, když
na jednáních Gymnasial-Enquête Commission na podzim roku 1870, na něž
byl přizván, bránil houževnatě klasické jazyky „als Kern des Gymnasialwesens“.40 Jeho zájem o zkušenosti z jiných evropských států jej vedl k sepsání
řady článků, které – otištěny v jednotlivých ročnících časopisu Zeitschrift für
die österreichischen Gymnasien – postupně pojednávaly o školských systémech např. v Rusku, Francii, Belgii, Holandsku, Švýcarsku, Württembersku
a Badensku. Příznivý ohlas článků přiměl autory (spolupracuje na nich s ministerským radou Adolfem Beerem) k rozšíření jejich práce a jejímu následnému knižnímu vydání. Z původně plánovaných tří dílů však nakonec vyšly
jen dva, zahrnující Francii a Rakousko, a Rusko, Belgii a Švýcarsko.41
V letech 1863–1872 působil profesor Hochegger v redakci časopisu Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, na jehož stránkách publikoval mj.
články vztahující se k bojům o reformu středního školství.42 Byl také iniciátorem prvního setkání učitelů vídeňských škol (gymnázií i reálek), které mělo
napomoci překonat „velké vzdálenosti i izolovanost jednotlivých ústavů“.
Vznik spolku učitelů vídeňských gymnázií a samostatných reálek, nazvaného
Die Mittelschule, byl pak již jen završením jeho organizačních snah i jednání
s ministerstvem kultu a vyučování. Dle přijatých stanov byla činnost spolku
soustředěna na „die Veranstaltung regelmäßiger Versammlungen, in denen
von einzelnen Vereinsmitgliedern Vorträge über pädagogisch-didaktische
oder wissenschaftliche Fragen gehalten werden, an welche sich nach Umständen Discussionen anschließen können, und durch diese Vorträge und
Discussionen Förderung der Interessen der Gymnasien und Realschulen.“43
Franz Hochegger byl také zvolen prvním prezidentem spolku.
Jeho neúnavná organizační i vědecká činnost, za kterou mu v roce 1869
byl udělen titul vládního rady, byla od počátku sedmdesátých let 19. století
stále častěji přerušována narůstajícími zdravotními problémy, které nakonec
vedly k dlouhodobé zdravotní dovolené (druhý semestr 1873, první semestr
40

Viz Verhandlungen der Gymnasial-Enquête-Commission im Herbste 1870. Wien 1871.

41

Hochegger, Franz – Beer, Adolf: Die Fortschritte des Schulwesens in den Culturstaaten
Europas. 1. Band. Das Unterrichtswesen Frankreichs und Oesterreichs. Wien 1867; Tíž: Die
Fortschritte des Schulwesens in den Culturstaaten Europas. 2. Band. Das Unterrichtswesen
Russlands und Belgiens. Das Unterrichtswesen der Schweiz. Wien 1868.

42

Viz přiložený seznam jeho prací.

43

H. R.: „Die Mittelschule“, Verein der Lehrer an den Gymnasien und selbstständigen Realschulen
Wiens. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 12. Jhg., 1861, s. 507–508.
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1873/74) i jeho penzionování. Následující dva roky strávil v ústavu pro choromyslné v Halle v Tyrolích, kde také 27. září 1875 zemřel.
Závěrem lze konstatovat, že životní peripetie profesora Franze Hocheggera mapují víceméně vývoj rakouského středního i vysokého školství
19. století. Počátky jeho školní docházky se všemi nedostatky zkostnatělého
konzervativního pojetí vzdělání zasahovaly ještě do doby před rokem 1848.
Až „jaro národů“ poskytlo mladému adeptu učitelství možnost vzdělání založeného na „Lehr- und Lernfreiheit“ i perspektivu lepšího odborného i pedagogického uplatnění, kterou naplnil na postech univerzitního profesora
v Pavii a Praze i středoškolského učitele na gymnáziích v Prešpurku a Vídni.
Seznam prací Franze Hocheggera:44
1845
Suleika. Ein Drama. Wien 1845.
1852
Homeri Iliadis epitome. Vindobonae 1852.
1853
De orationum in veterum historiis origine et vi brevis commentatio. Drittes
Programm des k. k. katholischen Gymnasiums in Presspurg am Schlusse des
Schuljahres 1853, s. 3–12.
De satirae Horatianae origine et natura brevis commentatio. Programm
der k. k. Theresianischen Akademie in Wien am Schlusse des Schuljahres
1853.
Homeri Iliadis epitome ad usum scholarum. Vindobonae 1853. XII u.
164 s.
1854
Homeri Iliadis Epitome. Pars altera. Iliadis XI–XXIV. Ed. F. Hochegger.
Vindobonae 1854.
Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 5. Jhg., 1854, s. 799–810
(Franz Hochegger).45

44

Seznam zde uvedených prací byl vyhotoven autorkou článku dle jí dostupných informací.
Není tedy zcela vyčerpávající a bude ještě průběžně doplňován. Důvodem jeho uvedení jako
přílohy článku je skutečnost, že neexistuje oficiální seznam jeho prací.

45

Jedná se o recenzi, kterou sám napsal na svoji knihu.
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Die Klagen über die mangelhaften Leistungen im Latein an unseren jetzigen Gymnasien. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 5. Jhg., 1854,
s. 845–872.
1858
Noch ein Wort zur Lateinfrage. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 9. Jhg., 1858, s. 449nn.
1859
Über die Übung im Lateinsprechen am Gymnasium. Zeitschrift für die
österreichischen Gymnasien, 10. Jhg., 1859, s. 368–372.
Homeri Iliadis Epitome, Pars II. In usum scholarum ed. F. Hochegger.
Wien 1859.
1861
Ein Vorschlag zur Reform des österreichischen Gymnasialwesens vom
Standpunkte Polyglotter Schulen. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 12. Jhg., 1861, s. 749–758.
Die Unterrichtsfrage vor dem Reichsrathe. Ein Beitrag zur Verständigung
von einem Schulmanne aus Tirol. Wien 1861.
1863
Das System der Bifurcation. (Zweitheilung des mittleren Unterrichtes in seiner geschichtlichen Entwickelung.) Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 14. Jhg., 1863, s. 487–542.
Prinzipielle Schulfragen. Erörtert mit besonderer Bezugsnahme auf die
Schrift „Der öffentliche Unterricht im Lichte der Verfassung“, Salmayer & Comp.
Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 14. Jhg., 1863, s. 661–688.
Bemerkungen zu Hrn. A. Wilhelm’s Aufsatz „Ueber die Einrichtung der Maturitätsprüfungen“. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 14. Jhg.,
1863, s. 769–779.
Die österreichischen Gymnasien. Österreichische Revue. I. Band, 1863,
s. 62nn.
1864
Entgegnung auf die drei vorstehenden Aufsätze „Zur Frage über die Form
der Maturitätsprüfungen“. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien,
15. Jhg., 1864, s. 196–207.
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1866
Hochegger, Franz – Beer, Adolf: Die Fortschritte des Schulwesens in
den Culturstaaten Europas. I. Oesterreich. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 17. Jhg., 1866, s. 49–78; II. Russland. Tamtéž, s. 121–156,
273–290; III. Frankreich. Tamtéž, s. 493–542, 636–686, 749–766.
Zur Erinnerung an die feierliche Eröffnung des neuen k. k. akademischen
Gymnasiums in Wien. Den 17. Oktober im Jahre des Heiles 1866. Wien, Selbstverlag des k. k. akademischen Gymnasiums 1866.
1867
Hochegger, Franz – Beer, Adolf: Die Fortschritte des Schulwesens in den
Culturstaaten Europas. IV. Belgien. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 18. Jhg., 1867, s. 511–529; V. Holland. Tamtéž, s. 735–761.
Hochegger, Franz – Beer, Adolf: Die Fortschritte des Schulwesens in
den Culturstaaten Europas. 1. Band. Das Unterrichtswesen Frankreichs und
Oesterreichs. Wien 1867.
1868
Hochegger, Franz – Beer, Adolf: Die Fortschritte des Schulwesens in den
Culturstaaten Europas. Schweiz. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 19. Jhg., 1868, s. 49–78, 197–237, 385–399, 459–465; Die Volksschule
in Württenberg und Baden. Tamtéž, s. 685–716, 762–795; Das Volksschulwesen Badens. Tamtéž, s. 762–795.
Homeri Iliadis Epitome. Wien 1868.
Hochegger, Franz – Beer, Adolf: Die Fortschritte des Schulwesens in
den Culturstaaten Europas. 2. Band. Das Unterrichtswesen Russlands und Belgiens. Das Unterrichtswesen der Schweiz. Wien 1868.
1870
Hochegger, Franz – Beer, Adolf: Die Fortschritte des Schulwesens in den
Culturstaaten Europas. Holland. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 21. Jhg., 1870, s. 194–214.
Homeri Iliadis epitome. Wien 1870.
1871
Der Lehrerstand an den höheren Schulen. Mit besonderer Beziehung auf
Österreich. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 22. Jhr., 1871,
s. 289–299, 370–391, 471–479.

Profesor Dr. Franz Hochegger

87

1880
Homerus, Iliadis epitome Francisci Hocheggeri. In usum scholarum edidit
Josephus Zechmeister. Pars prior: Il. IX–X. 2. Aufl. Vindobonae 1880.
1882
Homeri Iliadis epitome Francisci Hocheggeri. In usum scholarum iterum
edidit Augustinus Scheindler. Pars altera: Il. XI–XXIV. Vindobonae 1882.
XXXIII u. 252 s.
1888
Homeri Iliadis epitome Francisci Hocheggeri. In usum scholarum tertium
edidit Augustinus Scheindler. Pars prior (A–K); Pars altera (Λ–Ω). Vindobonae 1888. XXXIV u. 160 s.; XXI u. 252 s.
1890
Homeri Iliadis Epitome Francisci Hocheggeri. In usum scholarum tertium
edidit Augustinus Scheindler. Pars prior: Iliadis I–X. Wien 1890. XXIV u.
160 s.
Homeri Iliadis Epitome Francisci Hocheggeri. In usum scholarum tertium
edidit Augustinus Scheindler. Pars altera: Iliadis XI–XXIV. Wien 1890. XXI
u. 252 s.
1921
Homeri Iliadis epitome. Pars prior: Il. I–X. Franz Hochegger und August
Scheindler (Hrsg.). 11. Aufl. Znaim, Loos 1921. XXVIII u. 160 s.

Recenze Franze Hocheggera:
1853
Grammatica della lingua greca del prof. Giuseppe Emo. Venezia 1851,1853.
In: Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 4. Jhg., 1853, s. 786–793.
Cornelius Nepos. Per le scuole nec comenti italiani compilati dal prof. Vincenzo de Castro. Milano e Lodi 1852. In: Zeitschrift für die österreichischen
Gymnasien, 4. Jhg., 1853, s. 572–577.
1854
Grammatica della lingua greca del prof. Giuseppe Emo. Venezia 1854. In:
Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 5. Jhg., 1854, s. 302–305.
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Spiess, F.: Teorica delle forme greche per principianti. Trento 1853. In: Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 5. Jhg., 1854, s. 702–702.
Wolf, St.: Die Flexion des griechischen Verbums. Zu der Schulgrammatik
des Prof. Curtius. I. Abtheilung. Brünn. In: Zeitschrift für die österreichischen
Gymnasien, 5. Jhg., 1854, s. 704–705.
1855
Italienische Grammatiken der griechischen Sprache. In: Zeitschrift für die
österreichischen Gymnasien, 6. Jhg., 1855, s. 464–473.
Schenkl, Karl: Chrestomatie aus Xenophon, aus der Kyropädeia, der Anabasis, der Erinnerungen an Sokrates zusammengestellt und mit erklärenden
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Resumé
Profesor Dr. Franz Hochegger, řádný profesor klasické filologie
na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze,
ředitel Akademického gymnázia ve Vídni
Životní dráha středo- a vysokoškolského učitele dr. Franze Hocheggera
odráží peripetie školství i jeho reforem v rakouské monarchii v druhé polovině 19. století. Franz Hochegger po krátké epizodě soukromého učitele a studiu klasických jazyků na filozofické fakultě ve Vídni usiloval zpočátku o dráhu
vysokoškolského učitele, kterou na jeden rok spojil s Karlo-Ferdinandovou
univerzitou v Praze. Většina jeho pedagogických i vědeckých aktivit se ale
váže k střednímu školství. Jako ředitel Akademického gymnázia ve Vídni se
zasloužil nejen o rozvoj této školy, ale zejména o prosazování reforem výuky
na gymnáziích, a to jak formou publikační činnosti zejména v časopisu Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, tak osobní iniciativou při založení spolku učitelů středních škol ve Vídni s názvem Mittelschule. Předkládaná
studie podává nástin jeho života i přehled školních i mimoškolních aktivit.
Klíčová slova: dějiny školství, dějiny klasické filologie, klasické jazyky,
Franz Hochegger

Summary
Professor Dr. Franz Hochegger, a Regular Professor
of the Classical Philology at the Charles-Ferdinand University
in Prague, a Director of the Academic Grammar School in Vienna
The life story of a secondary and university teacher Dr. Franz Hochegger
reflects problems of the education and its reforms in the Austrian monarchy
in the second half of the 19th century. After the short practice as a private
teacher and a study of classical languages at the Philosophical Faculty in
Vienna, Franz Hochegger attempted to become a university teacher – this
part of his life was interconnected with the Charles-Ferdinand University
in Prague for a year. However, the majority of his pedagogical and research
activities is related to the secondary education. As a director of the Academic
Grammar School in Vienna, he contributed to not only a development of this
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school but also to pressing reforms of teaching at grammar schools through
either publication activities in the journal Zeitschrift für die österreichischen
Gymnasien or the personal initiative in the establishment of the society of
secondary school teachers in Vienna called Mittelschule. The presented study
outlines his life story and moreover, his school as well as extracurricular
activities.
Keywords: History of education, history of Classical Philology, classical
languages, Franz Hochegger
Translated by Mgr. Hana Ferencová
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Studenti Slovanského gymnázia
Olomouc 1870–1938
Martin Vašíček
1 Úvod
V předkládané studii autor prezentuje výsledky výzkumu studentů Slovanského gymnázia v Olomouci v letech 1870–1938. Analýza těchto studentů byla provedena v rámci širokého bádání týkajícího se autorovy dizertační
práce, která se zaměřuje na zkoumání sociokulturních znaků studentů českých gymnázií na Moravě mezi roky 1870–1938.1 Jestliže je ve studii užíváno
srovnání s dalšími všeobecně vzdělávacími středními ústavy na Moravě či se
píše o obecných trendech vývoje, jde zpravidla o výsledky z tohoto bádání.
Analýza v této práci se týká trvalého bydliště studentů, vyznání, národnostního složení a sociálního původu. Po nastínění problematiky výzkumu je
stručně přiblížen sledovaný ústav a lokalita, ve kterém je umístěn, následně
jsou předloženy samotné výsledky. Studie pokrývá celé autorem zkoumané
období, což umožňuje zachycení základních proměn studentských struktur
během přibližně 70 let. Obecné trendy jsou vždy dopředu nastíněny a poměrně specifický případ olomouckého gymnázia je s nimi následně srovnáván.
Pro výzkum sociokulturních znaků studentů středních škol slouží jako
primární pramen hlavní katalogy zkoumaných institucí.2 Ty obsahují personálie každého studujícího, konkrétně jde o rubriky: 1) rodiště, 2) vlast,
3) vyznání, 4) mateřská řeč 5) zaměstnání (stav) živitele (otec, poručník,
případně odpovědný dozorce/ubytovatel), 6) bydliště rodičů, 7) přechodné
bydliště – bydliště odpovědného dozorce/ubytovatele.3 Katalogy sloužily jako
podklad pro oficiální státní statistiky, takže se vyznačují standardizovanou
podobou. Analýza zápisů je nicméně komplikována faktem, že ty jsou někdy
1

V rámci výzkumu bylo analyzováno studentstvo devíti ústavů. Šlo o moravská gymnázia
s českým jazykem vyučovacím v Brně (1867), Olomouci (1867), Přerově (1870), Zábřehu
(1896), Kyjově (1898), Boskovicích (1900), Břeclavi (1919), Jihlavě (1919) a Znojmě (1919).

2

Státní okresní archiv Olomouc (dále jen SOkA Olomouc), fond M5-26 Slovanské gymnasium
(I.) Olomouc, inv. č. 7, 17, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 85.

3

Blíže k prameni Kadlec, Petr: Prameny k dějinám vzdělání a školství /Tištěné programy
a výroční zprávy středních škol, školské schematismy a středoškolské hlavní katalogy/. In: Myška,
Milan – Zářický, Aleš (eds.): Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2.
Ostrava 2010, s. 252–289; Šetelík, Antonín: Sbírka normálií platných pro české školy střední.
Praha 1902, s. 45–48.
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příliš vágní, obecné, nebo naopak konkrétní. Z tohoto důvodu není možné
provést zcela přesné a bezchybné zařazení studentů do správných kategorií
ve zvoleném stratifikačním systému. Této problematice věnovala pozornost
řada domácích i zahraničních badatelů, za všechny lze uvést Gary B. Cohena
a Patricka J. Harrigana.4
Na olomouckém Slovanském gymnáziu bylo analyzováno celkem 4 059
studujících. Sběr dat byl proveden v osmi časových sondách ke školním létům
1870/71, 1880/81, 1890/91, 1900/01, 1910/11, 1920/21, 1930/31, 1937/38.
První sonda reprezentuje období počátků utváření českého gymnaziálního
školství na Moravě, kdy zde existovaly pouhé tři české ústavy. Poslední sonda
je zaměřena na rok před zánikem první Československé republiky. V důsledku Mnichova totiž došlo k totálnímu přerušení dosavadního vývoje. Řada
škol přestala náležet k území samostatného českého státu, ostatní pak musely
čelit velkému návalu studentů – uprchlíků. Přirozená skladba tak byla jednou
provždy narušena. Rozboru byli podrobeni všichni studenti všech ročníků
sledovaného školního roku, tj. časové sondy, a to včetně těch, kteří v průběhu
školního roku z ústavu odešli, nebo na něj naopak přišli.5 Výjimku tvoří poslední sonda, kde nejsou analyzováni studenti maturitního ročníků. Ti jsou
totiž totožnou třídou, která byla analyzována jako prima v sondě 1930/31.
Vyloučení bylo provedeno z důvodu možného dublování dat.
Až do konce monarchie na středních všeobecně vzdělávacích školách neexistovala koedukace chlapců a dívek, ta se prosazovala až po vzniku republiky; v sondách pro léta 1870/71–1910/11 tak figurují pouze studenti – chlapci;
až v sondách 1920/21–1937/38 se objevují i studentky – dívky. Ačkoliv genderový prvek ve studii absentuje,6 do budoucna je nanejvýš vhodné, aby byla
rozdílům sociokulturních znaků studentů – chlapců a studentek – dívek věnována pozornost.
4

Gary B. Cohen upozorňuje na problémy s vágností zapsaných formulací v katalozích (např.
rolník, úředník, obchodník atd.), nelze z nich identifikovat přesné postavení sledované
osoby, viz Cohen, Gary B.: Die Studenten der Wiener Universität 1860–1900: Ein soziales und
geographisches Profil. In: Plaschka, Richard Georg – Mack, Karlheinz (Eds.): Wegenetz des
europäischen Geistes II: Universitäten und Studenten. Vienna 1987, s. 290–316, zde s. 298–299;
Týž: Education and Middle Class Society in Imperial Austria 1848–1918. West Laffayette 1996,
s. 170; na tentýž problém upozorňuje ve své studii o studentech francouzských škol také
Patrick J. Harrigan, viz Harrigan, Patrick J.: Mobility, Elites, and Education in French Society
of the Second Empire. Waterloo 1980, s. 165; Harrigan si všímá také toho, že z pramenů nelze
rozlišit postavení v povolání (workers, self-employd, owners), viz tamtéž, s. 163.

5

Počet studentů k jednotlivým rokům tak neodpovídá oficiálním statistickým datům, která
jsou uváděna pouze k počátku a konci školního roku; analyzovaných studentů je více.

6

Absence genderového prvku v této fázi autorova bádání je dána časovou náročností zpracování rozsáhlého souboru dat.
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Tabulka 1: Počet analyzovaných studentů dle časových sond (u sond z období republiky je v závorce uveden procentuální podíl dívek)
1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38 Celkem
Počet
studentů

409

680

488

640

364

283
(9,9)

418
(8,6)

777
(19,9)

4 059

2 Olomouc – charakteristika lokality
Olomouc byla vedle Brna druhé nejvýznamnější město Moravy. Šlo
o přední centrum římsko-katolické církve s mnoha jejími institucemi; obchodní, správní a především kulturní vliv daleko přesahoval jiná moravská
města. Výraznou charakteristiku dodávala také silná vojenská posádka; hospodářský význam města byl však poměrně malý.
Olomouc nepatřila k prudce se rozvíjejícím městům, ačkoliv byla napojena na železnici a ležela na důležité trati do Prahy. Její pevnostní status bránil
většímu ekonomickému rozvoji, demoliční reversy v okolí města neumožňovaly vysoké investice do průmyslových podniků, město samo bylo obehnáno hradbami. K pomalé změně začalo docházet až v průběhu 70. let, kdy se
opevnění postupně odstraňovalo, pevnost však byla zrušena definitivně až
v roce 1886; následovala ještě několikaletá komplikovaná jednání o odkup
pevnostních pozemků.7 Charakter města se tak stále příliš neměnil, vládnoucí německé obyvatelstvo se navíc obávalo budovat průmysl, existoval strach,
že s továrnami by do města začalo přicházet větší množství Čechů, kteří by
v nich chtěli pracovat. Ohrožen by tak byl německý ráz Olomouce, heslo
vládnoucích německých liberálů znělo: „Olomouc raději malá, ale německá“8
Zatímco ve městě samotném tak dál převládala řemeslná výroba a obchod,
průmyslově se rozvíjely především blízké obce a předměstí.9 Důležitým faktorem pro hospodářský a sociální vývoj města byla také skutečnost, že leží
v ryze zemědělském regionu Hané.
Olomouc se nezvětšovala ani co do populace, v roce 1910 zde žilo jen
o 2 000 více obyvatel než v roce 1880, tedy 22 245. Většinu z nich tvořili
Němci, kteří ovládali až do vzniku republiky radnici. Ti odmítali ústupky
Čechům, bránili se především připojování okolních českých obcí a všemu,
7

Burešová, Jana – Schulz, Jindřich – Šmeral, Jiří (eds.): Dějiny Olomouce 2. Olomouc 2009,
s. 35, 42, 44.

8

Tamtéž, s. 49.

9

Nešpor, Václav: Dějiny města Olomouce. Olomouc 1998, s. 288.
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co by mohlo směřovat k „Tschechisierung“.10 Až v roce 1919 vznikl zákonem
Velký Olomouc, počet obyvatel se více než zdvojnásobil, posílen byl český
živel a město samotné získalo najednou průmyslovější charakter.11
Olomoucké latinské gymnázium existovalo od roku 1566, druhé gymnázium, české, vzniklo v roce 1866.12 V sedmdesátých a osmdesátých letech
19. století přitom bylo zcela mimořádné, že město mělo dvě a více gymnázií.
Olomouc tak v tomto období patřila mezi deset nejvýznamnějších středoškolských center v monarchii. V následujícím období však tento status postupně upadal, ani po roce 1918 se situace výrazně nezměnila, vznikl pouze
jeden dívčí ústav.13

3 Nastínění dějin ústavu a postavení gymnázia mezi dalšími
moravskými školami
Roku 1866 na Moravě vnikla první dvě česká gymnázia, a to Slovanské
gymnázium v Brně a Slovanské gymnázium v Olomouci. Výuka započala
ve školním roce 1867/68. Ústavy vznikly jako tzv. nižší, tj. pouze do kvarty,
na rozdíl od Brna se olomouckému řediteli J. E. Kosinovi nepodařilo vyjednat povýšení hned od následujícího roku, takže kvartáni se po roce vraceli na německé gymnázium, odkud předtím odešli. Teprve ve školním roce
1869/70 škola povýšila, první slavnostní maturity se nicméně konaly již
v roce 1872, stejně jako v Brně, protože gymnázium otevřelo hned dvě vyšší
třídy zároveň.14

10

Burešová, J. – Schulz, J. – Šmeral, J. (eds.): c. d., s. 49.

11

Bartoš, Josef: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960 III, okresy: Olomouc
město a venkov, Litovel, Šternberk, Moravský Beroun. Ostrava 1972, s. 30 a 38.

12

Československá statistika, sv. 7, řada II., sešit 2., Střední školy v republice československé dle
stavu koncem školního roku 1920/21, Praha 1923, s. 13*; Kolejka, Josef: Vznik osmiletých
gymnázií na Moravě a ve Slezsku 1849–1867. Časopis Matice moravské, 117, 1998, s. 39–56,
zde s. 51.

13

Zprávy státního úřadu statistického republiky československé. Střední školství v Československé
republice na počátku školního roku 1920/21, č. 9, roč. II, Praha 1921, s. 63–67.

14

SOkA Olomouc, fond M5-26 Slovanské gymnasium (I.), Olomouc, inv. č. 1, č. obalu 1, Kronika (1868–1878) – Slovanské gymnázium Olomouc (I.), s. 12, 15, 35.
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Kromě snah o povýšení byly obvyklým problémem nových ústavů učební
prostory, Slovanské gymnázium se vlastní budovy dočkalo v roce 1884/85.15
Roku 1890 bylo upuštěno od původního kontroverzního názvu a ten se
změnil na C. k. české gymnasium.16 Po vzniku republiky byl upadající ústav,
během 20 let zde ubylo na 200 studentů, proměněn z klasického gymnázia
na progresivní reálné gymnázium (tzv. typ A).17
V sedmdesátých a osmdesátých letech reprezentoval ústav v Olomouci,
podobně jako Brno, celých 12 % všech moravských studentů (Čechů i Němců)! Přes nezadržitelně klesající význam pak zůstal až do konce 19. století
velkým ústavem. V rámci Olomouce mělo gymnázium zcela nezastupitelnou
roli, do konce monarchie totiž vedle něj působil pouze německý chlapecký
ústav, po roce 1918 sice vzniklo také dívčí gymnázium, ale konkurence zde
byla podstatně menší než v Brně, kde bylo během následujícího období založeno hned devět nových ústavů.18
V tabulce 2 uvádíme postavení Slovanského gymnázia v Olomouci mezi
všemi moravskými a olomouckými ústavy.19
15

SOkA Olomouc, fond M5-26 Slovanské gymnasium (I.), Olomouc, inv. č. 2, č. obalu 1, Kronika (1878–1948) – Slovanské gymnázium Olomouc (II.), s. 31–34.

16

Ředitel olomouckého ústavu Kosina při otevírání gymnázia prý sarkasticky poznamenal: „Já
znám ledacos i polsky a rusky, ale slovansky neumím.“ Viz Neoral, Josef: Několik drobtů
příspěvečkem k dějinám českého gymnasia olomouckého. In: Památník šedesátého výročí
českého gymnasia v Olomouci 1867–1927. Olomouc 1927, s. 79–81, zde s. 79; Josef Kolejka
konstatuje, že ještě v roce 1870 se však mnozí autoři různých petic prohlašují za Slovany, tudíž
se takto vnímá samo obyvatelstvo, viz Kolejka, Josef: První české střední školy na Moravě
1867–1884 (Slovanská gymnázia v Brně a Olomouci). Časopis Matice moravské, 111, 1992,
s. 253–272, zde s. 254; k tématu národního vědomí na Moravě Řepa, Milan: Moravané nebo
Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století. Brno 2001.

17

Zprávy státního úřadu statistického republiky československé. Střední školství v Československé
republice na počátku školního roku 1920/21, č. 9, roč. II. Praha 1921, s. 63–67.

18

Neuhöfer, Rudolf: Patnáct let středního školství. Jubilejní reliéf. Praha 1933, s. 21–25.

19

Na základě Dassenbacher, Johann: Jahrbuch der Unterrichtsanstalten der Reichsrate vertretenen Länder und der Militärgränze. Vierter Jahrgang 1871. Ung.–Hradisch 1871, s. 80–197;
Oesterreichische Statistik. Band III, Heft 2: Statistik der Unterrichts- Anstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1881/1882. Wien 1884, s. 36 a 40;
Oesterreichische Statistik. Band XXXV, Heft 4: Statistik der Unterrichts- Anstalten in den im
Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1890/1891. Wien 1893, s. 34
a 38; Österreichische Statistik, Band LXX, Heft 3: Statistik der Unterrichtsanstalten in den im
Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1900/1901. Wien 1904, s. 38
a 42; Österreichische Statistik. Neue Folge, Band VIII, Heft 3: Statistik der Unterrichtsanstalten
in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1910/1911. Wien
1914, s. 52–57; Zprávy státního úřadu statistického republiky československé. Střední školství
v Československé republice na počátku školního roku 1920/21, č. 9, roč. II. Praha 1921, s. 63–67;
Zprávy státního úřadu statistického republiky československé. Vysoké a střední školy ve školním
roce 1930/31, č. 1–3, roč. XIII. Praha 1932, s. 14–17; Zprávy státního úřadu statistického re-
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Tabulka 2: Slovanské gymnázium Olomouc mezi všemi moravskými
a olomouckými ústavy
Moravská
gymnázia všech
typů a jazyků

Olomoucká gymnázia
všech typů a jazyků

Slovanské gymnázium Olomouc

Rok

Studenti
Ústavy Studenti

Ústavy

Studenti

Absolutně

Z moravských

Z olomouckých

1870/71

16

3 166

2 12,5 %

810 25,58 %

410

12,95 %

50,62 %

1880/81/82

20

5 857

2 10 %

989 16,89 %

680

11,61 %

68,76 %

1890/91

21

5 307

2

9,52 % 780 14,7 %

464

8,74 %

59,49 %

1900/01

30

7 900

2

6,67 % 909 11,51 %

615

7,78 %

67,66 %

1910/11

32

8 464

2

6,25 % 672 7,94 %

356

4,21 %

52,98 %

1920/21

50

12 196

3

6%

601 4,93 %

277

2,27 %

29,95 %

1930/31

58

16 314

3

5,17 % 925 5,67 %

394

2,42 %

42,94 %

1936/37/38

67

31 121

3

4,48 % 1605 5,18 %

727

2,34 %

45,3 %

4 Bydliště rodičů
Analýza vzdálenosti bydliště rodičů, tj. trvalého bydliště studentů,
od místa školy je indikátorem významu sledovaného ústavu. Široká spádová
oblast odkazuje k většímu vlivu, popularitě a věhlasu než oblast geograficky
se omezující na blízké okolí lokality ústavu. Je však třeba mít na paměti, že
širší geografický vliv je podmíněn především hustotou sítě středních škol.
První česká gymnázia tak logicky rekrutovala své studenty prakticky z celé
Moravy, se zahušťováním sítě však docházelo k postupnému narůstání počtu
„místních“ studentů. Situace se během sledovaného období výrazně proměnila a drtivá většina gymnázií hrála na konci dvacátých let 20. století lokální
roli.
Slovanské gymnázium v Olomouci mělo v počátcích, stejně jako jeho
„dvojče“ v Brně, velmi široký okruh působnosti, který pokrýval prakticpubliky československé. Školství v Československé republice ve školním roce 1936/37, č. 46–47,
roč. XIX. Praha 1938, s. 350–353; SOkA Olomouc, fond M5-26 Slovanské gymnasium (I.)
Olomouc, inv. č. 7, 17, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 85.
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ky celou severní Moravu. Poměr studentů bydlících trvale přímo ve městě
byl velmi nízký a nízký zůstal minimálně do přelomu 19. a 20. století, kdy
představoval něco přes 1/5 všech studujících. Poměr studentů z místa ústavu a z obcí vzdálených více než 10 km od lokality ústavu se srovnal až před
první světovou válkou. Po ní však již více méně převažovalo studentstvo
přímo z Olomouce. O významu „přespolních“ studentů však hovoří fakt, že
za celé sledované období 1870–1938 představovali studenti ze vzdálenosti
nad 10 km 44 % všech studujících, u ostatních škol přitom sledujeme hodnoty mezi 10 a 20 %, pouze v Brně činí přes 50 %. Studenti z blízkého okolí
do 10 km představovali v Olomouci 1/5 všech během 19. století a 1/4 po roce
1900. K dalšímu poklesu zastoupení této skupiny došlo ve dvacátých a třicátých letech, kdy byla síť středních škol velmi výrazně zahušťována.20
Tabulka 3: Vzdálenost bydliště studentů od místa školy21
Rok

V místě školy21

Do 10 km

Nad 10 km

1870/71

29

7,1%

80

19,6%

298

72,9%

1880/81

70

10,3%

115

16,9%

495

72,8%

1890/91

63

12,9%

107

21,9%

311

63,7%

1900/01

142

22,2%

143

22,3%

349

54,5%

1910/11

137

37,6%

88

24,2%

139

38,2%

1920/21

151

53,4%

69

24,4%

63

22,3%

1930/31

275

65,8%

57

13,6%

86

20,6%

1937/38

587

75,6%

108

13,9%

82

10,6%

Celkem

1 454

35,8%

767

18,9%

1 823

44,9%

5 Náboženské vyznání
Moravská populace se do roku 1918 vyznačovala velkou náboženskou
homogenitou, římští katolíci představovali 95 % obyvatelstva.22 Podobná situace přitom panovala až na výjimky i na českých gymnáziích a v Olomouci
20

Neuhöfer, R.: c. d., s. 21–25.; na Moravě vzniklo mezi lety 1919 a 1933 18 nových ústavů.

21

Bráno k roku 1919, tj. i s obcemi připojenými k Velkému Olomouci.

22

Srb, Vladimír: 1000 let obyvatelstva českých zemí. Praha 2004, s. 160, tab. 9.2.
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obzvlášť. Vždyť zastoupení římských katolíků se na Slovanském gymnáziu
v době monarchie pohybovalo mezi 98 až 100 %! Vedle českého gymnázia
v Zábřehu šlo o nejkatoličtější gymnázium vůbec. O to překvapující se ukazuje vývoj po vzniku republiky. Značná část společnosti se během dvacátých
a třicátých let pod vlivem hnutí „Pryč od Říma“ odklonila od římsko-katolické církve. Ta byla do velké míry vnímána jako příliš konzervativní, „nenárodní“, spojená s již padlým habsburským trůnem. Z nové situace těžila
především k husitství se odkazující Církev československá a Českobratrská
církev evangelická, která vznikla spojením obou větví evangelického náboženství, povolených tolerančním patentem (1781). Nemálo občanů se hlásilo
taktéž k „bezvěrectví“, tj. k nepříslušnosti k žádné z uznávaných církví.23 Tato
výrazná změna se samozřejmě promítnula také do složení gymnaziálního
studentstva. Na všech ústavech docházelo tu k rychlému, tu k pomalému poklesu zastoupení katolíků. V Olomouci lze pozorovat jednu z nejvýraznějších
proměn, pokles z 98 % v sondě 1910/11 na 80,5 % v sondě 1920/21. Kromě
ústavu v Zábřehu takto radikální proměnou žádná jiná škola neprošla. Také
v dalších sondách se pak Olomouc vyjímá velmi nízkým počtem katolíků.
Zatímco běžné hodnoty se pohybují kolem 80 %, v Olomouci činí jen 72,7 %,
na konci třicátých let pak dokonce 69 %, což představuje nejnižší naměřenou
hodnotu za celé sledované období a mezi všemi školami vůbec.
Místo katolických studentů lze v Olomouci již od sondy 1920/21 nalézt
výrazné zastoupení příslušníků Církve československé. Ti představovali
na počátku třicátých let již přes 10 % a do konce sledovaného období jejich
poměr vzrostl až na 15 %, což byla poměrně vysoká hodnota (ostatní ústavy
dosahují přibližně 11 %, některé se ale udržují i pod 5% hranicí). Evangeličtí
studenti se na Slovanském gymnáziu významněji objevovali pouze na počátku dvacátých let, kdy představovali 6 % všech studujících, během následujících dvou desetiletí však došlo k jejich setrvalému poklesu a Olomouc se
v tomto ohledu v porovnání s jinými školami nijak nevymykala. Také v zastoupení studentů bez vyznání se Olomouc nejeví zvlášť specificky. Na počátku druhé dekády sice patřila k ústavům, kde tito studenti překračovali
5 %, obvyklá hodnota se pohybovala kolem 3 %, v následujícím období však
patřila mezi ostatní s průměrem kolem 6–8 %.
Výrazná proměna náboženského složení olomouckých studentů je skutečně unikátní, kromě Zábřehu se s podobnou situací nikde nelze setkat.
Prozatím není jasné, proč někde došlo k proměně skladby studentstva zvolna
23

K otázce konfesí v nové republice viz Peroutka, F.: Budování státu I, 1918–1919. Praha 1991,
s. 268–276; Týž: Budování státu III, 1920. Praha 1991, s. 903; Zlámal, Bohumil: Příručka
českých církevních dějin VII. Doba československého katolicismu (1918–1949). Olomouc 2010.
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a jinde takto náhle. Autor se domnívá, že rozdíl by mohl souviset s postavením ústavu v dané lokalitě, ústavy nějakým způsobem ohrožené se snažily
působit co nejloajálněji ke státu, což se navenek mohlo projevovat i deklarací
„pravé“, tj. římskokatolické víry. V případě Olomouce šlo o nepřátelství ze
strany radnice. Ve chvíli, kdy byl tento vnější tlak zrušen, škola se začala projevovat jako nábožensky tolerantní. Náboženská struktura studentstva tak
začala více odpovídat náboženské struktuře obyvatelstva, ta přitom prošla
po roce 1918 výraznou proměnou.
Tabulka 4: Náboženské vyznání studentů (v %)
Vyznání

1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38

Římskokatolické

99,3

100

100

98,7

98,4

80,6

72,7

69

Evangelické

0,2

0

0

0,2

0,8

6

4,6

3,4

Židovské

0

0

0

0,2

0,8

1,4

3,1

2,5

Čsl. (husitské)

X

X

X

X

X

6,4

11,7

14,9

Bez vyznání

X

X

X

X

X

5,7

5,3

7,7

410

680

488

488

364

283

418

777

Celkový počet
studentů

6 Mateřský jazyk /Národnostní složení
Analýza mateřského jazyka, respektive národnostního složení, studentů
českých gymnázií ukazuje jednoznačnou homogenitu. Studenti s jiným než
českým mateřským jazykem představovali řádově jednotlivce. Naproti tomu
německá gymnázia se dlouhou dobu vyznačovala značnou českou menšinou
(a někdy i většinou) studentů. Příčina tohoto zásadního rozdílu je zřejmá,
zatímco německé obyvatelstvo mělo přístup ke vzdělání ve vlastním jazyce
zajištěn od konce 18. století, české obyvatelstvo si jej vytvářelo teprve postupně a ani na konci monarchie ještě stavy škol neodpovídaly poměru obou
etnik. Zdá se tedy logické, že české školy se od svých prvopočátků profilovaly
jako „čistě české“ ústavy, zatímco na německých stále přetrvávala část českých studentů.
Olomoucký ústav v tomto ohledu nepředstavoval žádnou výjimku, až
do první světové války se vyznačoval 99–100 % českých studentů, což byly
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hodnoty, které měly např. i Brno či Zábřeh. O něco nižšími hodnotami disponovaly ústavy, jež navštěvovali i židé hlásící se tradičně k německé řeči.
V Olomouci tak na ústavu lze nalézt jednoho Němce v sondách 1890/91
a 1910/11 a dva v sondě 1900/01. Metodologicky problematické je zpracování sond v sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století. V hlavním prameni
pro výzkum studentů, v hlavních katalozích jednotlivých škol, totiž v této
době nebyla uváděna rubrika mateřská řeč. Ta se objevuje až v devadesátých
letech. Do té doby se mateřská řeč vůbec nezapisovala, nebo jen výjimečně
v rubrice poznámek pod zápisem Slovan či Němec. Přesto nemůžeme pochybovat, že by se na olomouckém ústavu pohybovalo výraznější množství
nečeských studentů. Šlo o dobu, kdy byla síť českých gymnázií stále velmi
řídká a nedostatečná, takže čeští studenti často studovali na německých školách. Opačné případy byly jen sporadické. V období po roce 1918 se sítě škol
snad ještě více nacionalizují a každý národ využívá téměř výhradně školství
ve svém vlastním jazyce.
Zatímco v sondách 1920/21 a 1930/31 se v hlavních katalozích v rubrice
mateřská řeč uváděl výhradně zápis „česká“, v sondách pro třicátá léta se objevuje také zápis „československá“; nelze však přitom říci, že by zápis „česká“
zcela zmizel, v olomouckém případě v sondě 1937/38 je jejich poměr vyrovnaný. Původní předpoklad, že pod zápisem „československá“ byli v duchu
čechoslovakismu označováni slovenští studenti, se nepotvrdil, jelikož mnoho
z těchto studentů pocházelo z okolí sledovaných lokalit; zápis „československá“ se tak významově neodlišoval od zápisu „česká“, záleželo zřejmě na zvyku zapisujícího pedagoga.
Tabulka 5: Národnostní složení studentů (v %)
Mateřská řeč

1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38

Česká

0

0

99,8

99,4

99,7

99,3

98,1

99,2

Německá

0

0

0,2

0,3

0,3

0,7

1,7

0,3

Neuvedeno
a jiná

100

100

0

0,3

0

0

0,2

0,5

Celkový počet
studentů

410

680

488

488

364

283

418

777
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7 Sociální původ studentstva
Pro sledování sociálního původu studentstva musí badatel zvolit některý
z velké řady stratifikačních modelů, které se pro výzkum nabízejí. V předkládané studii je využit model vytvořený ostravským historikem Petrem Kadlecem. Jednotlivé vrstvy jsou tvořeny těmito socioprofesními skupinami:
1) Dolní vrstva: dělníci, řemeslníci, drobní obchodníci, drobní zemědělci,
nižší zřízenci a zaměstnanci, nižší úředníci
2) Střední vrstvy
a) nižší střední: obchodníci, rolníci, učitelé, střední úředníci, zřízenci
a zaměstnanci
b) vyšší střední: středoškolští pedagogové, lékaři, advokáti a vyšší úředníci
A) stará střední: obchodníci, rolníci, řemeslničtí mistři, drobní podnikatelé
B) nová střední: střední a vyšší úředníci, zaměstnanci a zřízenci, učitelé
a středoškolští pedagogové, lékaři, advokáti
3) Horní vrstva: továrníci, vysocí úředníci, vysokoškolští profesoři, velkopodnikatelé.
4) Ostatní: nezařaditelní (měšťané, ve výslužbě, výměnkáři, invalidé, vdovy
atd.24
Střední vrstva
Prakticky všechny dosavadní výzkumy sociálního původu studentů gymnázií prokazují, že hlavní vrstvou, ze které se studující rekrutují, je vrstva
střední.25 Tato skutečnost není překvapivá, střední vrstva byla dostatečně majetná, aby svým potomkům vyšší vzdělání mohla zajistit, a také mimořádně
motivovaná. Vzdělání bylo pro příslušníky střední vrstvy garancí zajištění
sociální pozice. Nejinak tomu bylo v Olomouci a na Moravě vůbec. V období 1870/71–1910/11 představovali moravští studenti ze střední vrstvy téměř
63 % všech studujících. I po roce 1918 si střední vrstva udržela dominanci,
ačkoliv jen 54 %. Olomoucké Slovanské gymnázium se mezi ostatními český24

Kadlec, Petr: Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě
a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století (dále jen Střední školy). Ostrava
2013, s. 361–362.

25

Kraul, Margret: Untersuchungen zur sozialen Struktur des Schülerschaft des preußischen
Gymnasiums im Vormärz. Bildung und Erziehung, 29, 1976, č. 6, s. 509–519, zde s. 514;
Kadlec, P.: Střední školy, s. 198; Harrigan, P. J.: c. d., s. 148; Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche
Gesselschaftgeschichte III. Von der „Deutschten Doppelrevolution“ bis zum Beginn des Ersten
Weltkrieges 1849–1914. München 2008, s. 1204.
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mi moravskými ústavy vyznačovalo jednoznačně nejvyšším podílem střední
vrstvy. V době monarchie šlo o 68 %, za republiky o 62 %. Tyto relativně vysoké hodnoty jsou doprovázeny výrazně nižším zastoupením dolní vrstvy.
Vývoj v Olomouci se vyznačuje také zřejmou stabilitou, střední vrstva byla
zastoupena vždy přes 60 %, nelze nalézt podstatné výkyvy, výrazně jí ani nepřibývá ani neubývá.
Při aplikaci rozlišení nižší a vyšší střední vrstvy se vyjevuje velký rozdíl mezi českými a německými ústavy. Zatímco na českých školách se zastoupení vyšších vrstev pohybovala do roku 1918 v průměru okolo 10 %,
na německých představovala vyšší vrstva v celkovém průměru ¼ studentů ze
střední vrstvy.26 Za českou výjimku lze považovat ústav v Brně, kde se vyšší
střední vrstva přehoupla přes 20 % před první světovou válkou. Olomoucký
ústav se naopak vyznačoval výrazně nízkými hodnotami vyšší střední vrstvy.
Olomouc nemohla s Brněm soupeřit co do počtu studentů pocházejících
z řad vyšších úředníků, lékařů, středoškolských profesorů či advokátů. Teprve
v sondě 1910/11 se Slovanské gymnázium dostalo na roveň ostatních ústavů.
K výrazné proměně došlo se vznikem republiky. V sondě před světovou
válkou byla vyšší střední vrstva na moravských ústavech zastoupena
v průměru 15,6 %, v sondě 1920/21 již 21,5 % a na konci třicátých let téměř
30 %. Ke skutečně obrovskému skoku dochází právě v Olomouci, kde mezi
lety 1910 a 1920 vyšší vrstva zvýšila svůj poměr o 13 %, prakticky všechny
profese představující vyšší střední vrstvu zde byly výrazně posíleny; vyšší úředníci, lékaři, inženýři i advokáti minimálně dvojnásobně zvýšili své zastoupení mezi studenty. Olomoucký ústav tak rychle dohnal Brno
a v sondách pro třicátá léta disponují oba ústavy totožnými hodnotami; olomouckých 37 % na konci třetí dekády je dokonce nejvyšší zjištěnou hodnotou pro všechny školy vůbec. Příčinu této změny bude třeba dál prozkoumat.
Autor však předpokládá, že část nižší střední vrstvy se přelila do prudce se
rozvíjejícího pokračovacího a odborného školství, jež mělo pozvednout ekonomickou stránku města. V okruhu 20 km od Olomouce navíc existovaly
další čtyři ústavy v Litovli, Šternberku, Přerově a Prostějově, takže region
Hané byl dostatečně pokryt a olomoucký ústav mohl sloužit obecním elitám.
To konečně dokládá také fakt, že ze 179 příslušníků vyšší střední vrstvy, kteří
na ústavu studovali, náleželo 160 bydlištěm přímo do Olomouce.

26

Kadlec, P.: Střední školy, s. 203.
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Tabulka 6: Podíl osob z nižší a vyšší střední vrstvy na celkové skladbě
studentů původem ze středních vrstev (v %)
1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38
Střední nižší

95,6

97

94

90,4

84,7

71,4

65,3

63

Střední vyšší

4,4

3

6

9,6

15,3

28,6

34,7

37

V rámci středních vrstev je vhodné, aby badatel rozlišoval i tzv. staré
a nové střední vrstvy. Obecným trendem vývoje bylo postupné posilování
nových profesí a ubývání starých. Šlo o proces projevující se na všech typech
středních škol a ve všech lokalitách. Změna byla spojena s proměňováním
celé společnosti, s přechodem od produktivních socioprofesních skupin
ke skupinám neproduktivním reprezentujícím terciérní sektor služeb. Také
zde lze přitom prokázat náskok německých studentů, a to jak dřívějším, tak
rychlejším přechodem k nové vrstvě. Před první světovou válkou již německé
školy disponovaly minimálně 48 % nové střední vrstvy, většinou však spíše
60–70 %.27 V českých školách přitom šlo ve stejné době o přibližně 30–40 %.
Olomoucké gymnázium se v tomto ohledu zdaleka nemohlo měřit s ústavy
v Brně nebo Přerově, které mezi českými školami dominovaly. Naopak, svými hodnotami se blíží spíše malým městům jako Kyjov či Boskovice. Chybělo zde silnější zastoupení středních zřízenců a zaměstnanců, stejně jako
úředníků. Ke změně opět došlo po roce 1918. Nová střední vrstva dosáhla
v sondě 1920/21 o 15 % více než v sondě předválečné, hodnota 53,3 % Olomouc řadila zcela oprávněně mezi Brno, Přerov či Znojmo. V následujících
letech se potom zastoupení nové střední vrstvy pomalu posunovalo k 60 %,
zatímco dřívější souměřitelní souputníci Kyjov a Boskovice nedosahovaly ani
50 %. Důvodem tohoto výrazného posunu v rámci středních vrstev byl rychlý úbytek středního rolnictva, které v době monarchie tvořilo jádro všeho
studentstva vůbec.
Tabulka 7: Podíl osob ze staré a nové střední vrstvy na celkové skladbě
studentů původem ze středních vrstev (v %)
1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38
Střední stará

85,7

87,9

82,3

76,1

61,8

46,7

45

43

Střední nová

14,3

12,1

17,7

23,9

38,2

53,3

55

57

27

Tamtéž, s. XCIII, tab. 139.
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Dolní vrstva
Vedle střední vrstvy představovala výrazný zdroj přísunu studentstva taktéž dolní vrstva. Do roku 1918 šlo o přibližně 30 % všech studentů, po vzniku republiky 36,5 %. Olomoucké Slovanské gymnázium se vyznačovalo
nízkou mírou zastoupení dolní vrstvy během celého sledovaného období
1870/71–1937/38, do roku 1918 šlo v průměru o 26 %, následně pak 28 %.
Je nutno konstatovat, že žádný jiný doposud zkoumaný ústav přitom svou
dolní vrstvou neklesl pod 30 %! Slovanské gymnázium se tak do určité míry
podobalo německým školám v Olomouci, které disponovaly přibližně 25 %
dolní vrstvy (do roku 1918).28 Tato situace byla dána enormně vysokým zastoupením středního rolnictva, které na celé školní populaci až do přelomu
19. a 20. století představovalo polovinu! Vývoj dolní vrstvy přitom má svá
specifika, například nelze konstatovat žádný výrazný předěl v podobě roku
1918, sondy 1910/11 a 1920/21 se prakticky neliší. Politický převrat, zdá se,
neměl na sociální vzdělávací politiku bezprostřední vliv. Taktéž při sledování
kontinuální řady od sondy 1870/71 do 1937/38 si lze všimnout, že neexistuje
jednoznačný trend vývoje zastoupení dolní vrstvy. Hodnoty pro olomoucký
ústav jsou pro počáteční a konečnou sondu totožné, během 70 let tu prakticky v tomto ohledu nedošlo ke změně.
Tabulka 8: Podíl osob z dolní vrstvy na celkové skladbě studentů (v %)
1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38
Dolní

25,4

26,5

21,5

30,8

26,9

26,9

32,1

25,6

Horní vrstva
Horní společenská vrstva v populaci českých zemí představovala maximálně 1 %.29 Vzhledem k tomu, že do vzniku republiky byla z velké části
reprezentována Němci, české školy touto skupinou obyvatel disponovaly skutečně jen minimálně. Určitou výjimku představovalo Brno jako zemské centrum a průmyslový Přerov s několika potomky továrníků. Na olomouckém
ústavu se hranici 1 % podařilo překročit pouze před první světovou válkou,
kdy na ústavu studovali čtyři továrničtí chlapci. Ostatním českým gymnáziím se před rokem 1918 totéž nepodařilo vůbec. Vznik republiky však opět
znamená výrazný předěl. Hodnoty v Olomouci vyskočily v průměru na 6 %,
28

Tamtéž, s. LVIII, tab. 99.

29

Machačová, Jana – Matějček, Jiří: Sociální stratifikace a mobilita v českých zemích
v 19. století. Úvodní poznámky, základní poznatky. In: Machačová, Jana – Matějček, Jiří
(eds.): Studie k sociálním dějinám 2 (9). Kutná Hora–Opava–Praha 1998, s. 9–138, zde s. 25.
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čímž se téměř dotáhly na Brno. Struktura horní vrstvy přitom byla dosti různorodá, všimnout si lze řady vyšších důstojníků, dále také továrníků; vysocí
úředníci byli zastoupeni výrazně méně než v Brně. Ostatní moravská gymnázia se pohybovala na hranici 5 % a níže.
Tabulka 9: Podíl osob z horní vrstvy na celkové skladbě studentů (v %)
1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38
Horní

1

0,3

0

0,8

1,7

6,4

4,3

7,6

Inteligence
Společenskou skupinou, pro kterou dosažení vyššího vzdělání představovalo základní předpoklad další existence, byla tzv. inteligence neboli příslušníci vzdělanostních vrstev (Bildungs/klein/bürgertum).30 Příslušníci
inteligence pocházeli z velmi odlišného sociálního prostředí a skupina tak
má značně heterogenní charakter. Společným znakem všech bylo dosažení
vzdělávacího certifikátu v podobě (minimálně) maturity či vysokoškolského
diplomu.31 Kromě všech kategorií úředníků mezi vzdělanostní vrstvy náleží
taktéž pedagogové všech stupňů školství, svobodná povolání, církevní představitelé a mnohé další konkrétní profese spojované s duševní prací. Jedním
z charakteristických znaků skupiny je původ napříč výše zmiňovanými společenskými vrstvami.
V době monarchie zastoupení inteligence mezi studenty neustále rostlo,
z původních 10 % na počátku osmdesátých let na přibližně 22 % v předválečné sondě. Olomoucký ústav v tomto ohledu výrazně nevybočoval, stejně jako
ostatní česká gymnázia se nemohl v zastoupení inteligence měřit s německými školami, kde studenti z řad inteligence tvořili zpravidla 1/3 všech (těmto
30

Koncept Bildungsbürgertum byl v podání Jürgena Kocky vystavěn velmi specificky a úzce,
jeho platnost se omezovala pouze na území Německa a byla spojena s protestantskou tradicí,
viz Conze, Wilhelm – Kocka, Jürgen: Einleitung). In: Conze, Wilhelm – Kocka, Jürgen
(Hg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrundert. Teil I: Bildungssystem und Professionalisierung
in internationalen Vergleichen. Stuttgart 1985, s. 9–26; k otázce časového, geografického
a funkčního vymezení Bildungsbürgertum Pešek, Jiří: Německá diskuse let 1985–1992
o tématu: Bürgertum – Bildungsbürgertum konce 18. až počátku 20. století. Český časopis
historický, 92, 1994, s. 104–121.

31

Srovnej Conze, W. – Kocka, J.: c. d., s. 11; Lepsius, Rainer Mario: Das Bildungsbürgertum
als ständische Vergesellschaftung. In: Conze, W. – Kocka, J. (Hg.): Bildungsbürgertum im
19. Jahrhundert. Teil III. Lebensführung und ständischen Vergesellschaftung. Stuttgart 1992,
s. 8–18, zde s. 8; Jarausch, Konrad Hugo: The Old “New History of Education”: A German
Reconsideration. History of Education Quarterly, 26, 1986, s. 225–241, zde s. 238.
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hodnotám se z českých gymnázií přibližuje pouze Brno).32 Po vzniku Československa obecný trend posilování inteligence zpomalil. V Olomouci však
lze znovu pozorovat obrovský rozdíl v sondách 1910/11 a 1920/21. Zastoupení inteligence v tomto období vzrostlo o neuvěřitelných 17 % na 40,6 %.
Slovanské gymnázium se pro následující období stalo ústavem s největším
poměrem inteligence vůbec a jeho hodnoty oscilovaly mezi 40 a 50 % všech
studentů, ostatní ústavy disponovaly přibližně 10 % méně. Olomoucké gymnázium se tak mohlo směle rovnat německým středním školám.
Tabulka 10: Zastoupení dětí z rodin inteligence na veškerém studentstvu
(v %)
1870/71 1880/81 1890/91 1900/01 1910/11 1920/21 1930/31 1937/38
Inteligence

9,3

7,8

11,7

13,6

23,6

40,6

40,2

46,5

8 Závěr
Sociokulturní znaky studentů olomouckého Slovanského gymnázia se
v průběhu doby vyvíjely poměrně unikátním směrem. Z dosavadních poznatků vyplývá, že tento ústav prošel mimořádnou proměnou v prvních letech
republiky. Z ryze katolického ústavu se stal jedním z nábožensky nejtolerantnějších, kde se lze setkat s největším počtem příslušníků Církve československé. Z ústavu, kde v době monarchie dominovala nižší střední vrstva, se stává
ústav s jedním z nejvyšších zastoupení vyšší střední vrstvy. Podobný vývoj
pozorujeme také u přechodu mezi starou a novou střední vrstvou a taktéž
v případě sledování zastoupení vzdělanostních vrstev. Skokové změny mezi
sondami 1910/11 a 1920/21 lze nalézt u některého ze sledovaných aspektů
prakticky v každém ústavu. Nikde však nedochází k tak výrazné koncentraci
těchto změn, jak to vidíme v případě Olomouce. S novým státem je zde studentstvo jakoby zcela přepsáno. Prozatím nezodpovězenou otázkou zůstává,
proč k tak výrazným posunům došlo. Možná odpověď se nabízí při pohledu
na vývoj teritoriálního původu studentů, tedy na jejich trvalé bydliště. V roce
1920/21 lze pozorovat výrazné posílení „místních“ oproti předešlému období. Studenti ze samotného města nyní představovali více než 50 %. Ve stejné
době přitom došlo také k enormnímu poklesu zastoupení socioprofesní skupiny rolníků, a to z 44,4 % v roce 1910/11 na 23,6 % v první poválečné sondě.
32

Kadlec, P.: Střední školy, s. XCV, tab. 143.
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Právě tato změna pravděpodobně stojí za totálním překreslením struktury
studentstva.
Faktem zůstává, že Slovanské gymnázium se v době monarchie vyznačovalo oproti jiným ústavům z velkých měst velmi vysokým zastoupením
rolnictva a v dolní vrstvě taktéž řemeslnictva. Změnami po roce 1918 se olomoucký ústav dostal ve výše zmíněných aspektech na hodnoty, které bychom
u významného moravského města spíše odhadovali.

Resumé
Studenti Slovanského gymnázia Olomouc 1870–1938
Článek pojednává o sociokulturních znacích studentů Slovanského gymnázia v Olomouci za období 1870–1938. Výsledky ukazují poměrně unikátní
případ vlivu vzniku republiky na studentskou strukturu. Zatímco do roku
1918 se ústav vyznačoval téměř 100 % římsko-katolickým studentstvem, následně se naopak ukazují velmi nízké hodnoty pro tuto konfesi, naopak nově
konstituovaná Československá církev husitská je zde zastoupena poměrně
výrazně. Další změny se projevují v enormní proměně střední vrstvy. Ze studentstva, které se vyznačovalo nízkým podílem vyšší střední vrstvy a nové
střední vrstvy se mezi lety 1910 a 1920 stává jedno z těch nejprogresivněji
konstituovaných. Se změnou politického systému došlo taktéž k výraznému
posílení horní společenské vrstvy. Výsledky analýzy trvalých bydlišť studentů potvrzují tezi o postupné lokalizaci středoškolských ústavů. Slovanské
gymnázium ve svých počátcích rekrutovalo studenty prakticky z celé severní Moravy, se zahuštěním školské sítě se však spádová oblast školy neustále
zmenšuje, až v období republiky nehraje významnější nadregionální roli.
Klíčová slova: gymnázium, student, teritoriální původ, vyznání, národnost / mateřský jazyk, sociální původ
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Summary
Students of Slavonic Grammar School Olomouc 1870–1938
The article deals with socio-cultural features of students of Slavonic
Grammar School in Olomouc in years 1870–1938. Results show quite
a unique case of influence which the establishment of the republic had on
a student structure. While until 1918 the school was attended almost by one
hundred percent of Roman Catholic students, subsequently this confession
was meagrely represented and on the contrary, the newly established Czechoslovak Hussite Church became noticeably confessed by students. Another
changes are visible in the transformation of the middle class. Students, which
were distinguished by a low number of the higher middle class and the new
middle class in years 1910–1920, became one of the most progressively
constituted social groups. The change of the political system also caused the
consolidation of the upper social class. The results of the analysis of students’
permanent addresses confirm an idea of a gradual localization of secondary
schools. At its birth, Slavonic Grammar School recruited its students from
the whole area of North Moravia. However, when a school network became
thicker, a catchment area of the school decreased and in the period of the
First Republic it did not play a significant superregional role.
Keywords: Grammar school, student, territorial origin, confession, nationality / mother tongue, social background
Translated by Mgr. Hana Ferencová
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Obecní volby ve Šternberku
v letech 1850–19141
Michael Viktořík
Šternberk patřil v druhé polovině 19. století mezi největší moravská města. V roce 1890 v něm žilo 15 332 obyvatel, díky čemuž se zařadil na šesté
místo z 32 moravských obcí, které měly více než 5 000 obyvatel.2 Šternberk
byl ve sledovaném období důležitým administrativním centrem severní Moravy (byl sídlem okresního hejtmanství a okresního soudu) s dlouholetou
tradicí textilního průmyslu. Díky celé řadě textilních továren zpracovávajících strojově především bavlnu si město vysloužilo přezdívku „moravský
Manchester“3 nebo též „moravský Lowell“.4 Nadregionálního významu však
dosáhl i Kubelkův pivovar a místní tabáková továrna, která produkovala ke konci století kolem 50 miliónů cigár a 50 miliónů cigaret.5 Na rozdíl
od okolních měst (Uničova či Litovle) lze Šternberk označit za průmyslové
město s dobrým napojením na silniční a železniční síť (Moravsko-slezská
pohraniční dráha, železniční spojení s Olomoucí) a s početným zastoupením
dělníků v řadách obyvatelstva. Kromě významných průmyslových podniků
fungovalo ve městě také několik dalších institucí, jejichž význam překročil
hranice města. Jmenujme alespoň tkalcovskou pokračovací školu či ústav pro
choromyslné, který v podobě psychiatrické léčebny funguje dodnes.
Po národnostní stránce byl Šternberk prezentován jako ryze německé město. Žila v něm nepočetná česká menšina, která se začala na počátku
osmdesátých let 19. století organizovat, nejdříve ve spolku Moravan a poz1

Studie vznikla v rámci projektu FPVČ 2014/31 Město na střední Moravě v 19. století (komparace Litovle, Šternberka a Uničova). Fond pro podporu vědecké činnosti FF UP v Olomouci,
2014–2016.

2

Deutsches Volksblatt für Mähren und Schlesien (dále jen Deutsches Volksblatt), č. 13, 28. března 1891. Pořadí prvních deseti největších moravských měst podle počtu obyvatel v roce 1890:
Brno, Jihlava, Olomouc, Prostějov, Moravská Ostrava, Šternberk, Znojmo, Přerov, Kroměříž,
Nový Jičín.

3

Pod tímto označením je známo především Brno. Nicméně i v regionální německy psané
literatuře se setkáváme se Šternberkem jakožto „Mährisches Manchester“ nebo „Stadt der
Weber“. Viz například: Sternberg in Mähren 1269–1969. Festschrift zum 18. Sternberger
Heimattreffen in der Patenstadt Günzburg. Thayngen 1969, s. 36 a 64.

4

Koudela, Miroslav: Šternberk na počátku 20. století. Publikováno v rámci cyklu Šternberské
století 1909–2009. In: http://www.sternberk.eu/historie/sternberske-stoleti-1909-2009-historicky-serial/sternberk-na-pocatku-20-stoleti.html [cit. 2015-01-30].

5

Deustches Volksblatt, č. 5, 1. 1. 1890.
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ději v rámci odboru Národní jednoty pro severovýchodní Moravu. Činnost
šternberských Čechů, jejichž podíl na celkovém množství obyvatel města
dosahoval v roce 1900 pouhých 0,65 %, byla trnem v oku místních Němců.
Sílící česká menšina podporovaná okolním venkovem totiž narušovala jejich
představu ryzích německých Sudet.6
Ani Šternberk se tedy nevyhnul ke konci století národnostnímu napětí.
Na rozdíl od jiných moravských měst (např. Litovle, Prostějova či Vyškova)
se však tento národnostní konflikt nepromítal do volebních klání. Samospráva Šternberka byla po celé sledované období v rukou německých zastupitelů, z nichž někteří působili také jako zemští poslanci (například šternberský
advokát a notář Ferdinand Frank či šternberští starostové Emil Noha, Josef
Fiedler a Karl Mikulaschek).7 Stejně tomu bylo i v Šumperku, s nímž se Šternberk na konci století shodoval v celé řadě aspektů.8 Obě okresní města byla
národnostně homogenní, s obdobným počtem obyvatel9 a navíc se jednalo
o významná centra textilního průmyslu. Není se tedy čemu divit, že mnoho
6

Bartoš, Josef. a kol.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960, sv. 3. Ostrava
1972, s. 235. Dále: Láznička, František: Češi ve Šternberku. Šternberk 1968, s. 6. V roce 1880
se k české obcovací řeči hlásilo pouze 57 Čechů, v roce 1890 74 a v roce 1900 99. O deset
let později žilo ve Šternberku 14 601 obyvatel, z nichž se k české obcovací řeči hlásilo149
(= cca 1 % obyvatelstva). František Láznička uvádí (s. 6 a 7), že údaje získané při sčítáních
lidu neodpovídaly realitě a byly zkreslené. Ve Šternberku podle něj žilo mnohem více lidí,
kteří se cítili být Čechy, ale pod nátlakem se k češství nehlásili. Jiná početná skupina hlásící se
k němectví pak měla prokazatelně české kořeny.

7

Medailonky těchto osobností viz Malíř, Jiří a kol.: Biografický slovník poslanců moravského
zemského sněmu v letech 1861–1914. Brno 2012, s. 176–177, 187–188, 424–425, 449–450.
Dodejme ještě, že všichni uvedení šternberští zemští poslanci byli zvoleni za Německou
liberální stranu (popř. Německou pokrokovou stranu).

8

Vzhledem k tomu, že byly Šternberk i Šumperk typově shodná města, nabízí se u obou lokalit možnost komparovat vývoj obecních klání v letech 1850 až 1914. V případě Šumperka
byla tato problematika zdařile zpracována ve studii Františka Spurného Mährisch Schönberg
– eine Domäne der deustchen Industrie, která byla publikována v kolektivní monografii Bürgertum in der Habsburgermonarchie IX./Kleinstadtbürgertum in der Habsburgermonarchie
1862–1914 (Urbanitsch, P. – Stekl, H. (eds.). Wien – Köln – Weimar 2000, s. 307–351.
František Spurný se v rámci této kapitoly věnoval obecním volbám na s. 317–325, přičemž se
zaměřoval především na personální obměnu obecních výborů a statistické analýzy vyvěrající
ze studia volebních seznamů a dalších pro volební problematiku stěžejních písemných pramenů. Tyto materiály se však pro Šternberk nedochovaly a není tedy možné plnohodnotně
porovnat většinu klíčových aspektů, které ve vztahu k obecním volbám analyzuje moderní
historiografie. Spurného studie však jednoznačně prokazuje, že vývoj ve Šternberku nebyl nikterak izolovaným jevem a že obdobné vývojové trendy jsou patrné i v ostatních národnostně
homogenních (německých) městech na Moravě.

9

Spurný, F.: c. d., s. 316. Šumperk se demograficky začal Šternberku přibližovat až ke konci 19.
století. V roce 1910 žilo v Šumperku 13 329 obyvatel, z nichž se k české obcovací řeči hlásilo
353, což bylo 2,64 % obyvatel. Pro srovnání se Šternberkem viz pozn. 6.
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členů obecních výborů (včetně starostů) se rekrutovalo právě z řad textilních
podnikatelů.
Po zrušení poddanského svazku a patrimoniální správy byla vytvořena
nová organizace vnitřního života obcí, která umožňovala, aby si obce volily
své zástupce, přijímaly nové členy do svazku obecního, spravovaly vlastní záležitosti (především obecní majetek) a informovaly širokou veřejnost o obecním hospodářství i činnosti svých zastupitelů.
Legislativně byla tato nová organizace upravena provizorním obecním
zřízením ze 17. března 184910 a především pak říšským zákonem z 5. března 1862, na základě kterého jednotlivé zemské sněmy vypracovaly předlohy
obecního zřízení.11 V případě Šternberka a dalších moravských měst upravoval obecní záležitosti od roku 1864 zemský zákon pro Moravu č. 4, resp. Řád
obecní Markrabství moravského a Řád volení v obcích Markrabství moravského z 15. března 1864.12 Obě výše uvedená legislativní opatření stanovovala, kdo z obecních obyvatel má právo volit a být volen, určovala podobu
obecních orgánů a v neposlední řadě upravovala procesní záležitosti spojené
s realizací obecních voleb.13
V roce 1850 přestal být Šternberk spravován jmenovanými úředníky magistrátu a stejně jako ve všech ostatních místních obcích ho nahradil volený obecní výbor. Z jeho středu pak bylo vždy krátce po obecních volbách
(resp. po ustavující schůzi obecního výboru) voleno obecní představenstvo.
Od roku 1864 se členové obecního výboru a představenstva nazývali souhrnně zastupitelstvo. V případě Šternberka se do obecních výborů volilo
ve třech volebních sborech. Již od roku 1850 byl volen 30členný obecní výbor a 15 náhradníků. Obecní představenstvo pak tvořili starosta (purkmistr)
10

Prozatímní obecní zákon (Provisorisches Gemeindegesetz) byl publikován v Allgemeines
Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1849. Wien
1850, s. 203–222. Zákon obsahoval celkem 177 §, z nichž se fungování obce na místní úrovni
zabývalo 141.

11

Hlavačka, Milan: Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální
a intelektuální rozvoj Čech 1862–1913. Praha 2006, s. 16–17.

12

Zemský zákon pro Moravu č. 4 z 15. 3. 1864 byl publikován v Zákonech a nařízeních zemských pro Markrabství moravské, ročník 1864. Brno 1865, s. 5–40.

13

Problematika konstituování a činnosti obecní samosprávy se v současnosti těší pozornosti
historiků, o čemž svědčí i množství studijní literatury. Z celé řady jmenujme alespoň:
Čopík, Jan: Proměny a kontinuita české komunální politiky. Územní samospráva v nové době
(1850–2010), díl I – do roku 1945. Praha 2014; Fasora, Lukáš: Svobodný občan ve svobodné
obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914. Brno 2007; Kladiwa, Pavel
a kol.: Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914, díl II/1, Muži z radnice.
Ostrava 2008; Malíř, Jiří: Obecní samospráva a národnostní problematika na Moravě před
r. 1914 (Deset poznámek k „boji o radnice“ moravských měst). In: Národnostní problémy
v historii měst. Prostějov 1993, s. 75–87.
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a čtyři radní (od roku 1861 pět radních, od roku 1909 šest a od roku 1912
sedm radních).14
Kdo z obyvatel Šternberka se mohl od roku 1850 zúčastnit obecních voleb? Byli to muži nad 24 let, kteří byli rakouskými státními občany a v obci
platili přímou daň (z nemovitosti, živnosti nebo z příjmu), a to nejméně
ve výši jednoho zlatého. Od šedesátých let 19. století mohli v obcích volit
i právnické osoby. Kromě těchto dvou skupin se voleb účastnili i tzv. honorační voliči, a to bez ohledu na to, zda platili daně. Jednalo se o čestné občany,
státní a zemské úředníky, duchovní, důstojníky, učitele a osoby s akademickým titulem z rakouských univerzit. Některé ženy a nezletilé osoby se rovněž
mohly zúčastnit obecních voleb, ale pouze skrze zplnomocněnce.15 Jména
těch, kteří splňovali výše uvedená kritéria, byla zveřejněna před každými
obecními volbami v tzv. voličském seznamu (listině)16, který připravilo obecní představenstvo.
V momentě, kdy byl sestaven jmenný seznam daňových poplatníků
ve Šternberku, byl proveden součet všech přímých odvedených daní ve městě. Následně se seznam daňových plátců seřazených od největšího po nejmenšího rozdělil zhruba na třetiny. Každý volební sbor reprezentoval třetinu
odvedených daní v obci a volil třetinu zastupitelů v obecním výboru. Takto
nastavený systém vycházel z představy, „…že do veřejných záležitostí v obci
může mluvit zejména ten, kdo se podílí na jejich financování. Hlas toho, kdo
se podílí více, měl větší váhu.“17 V důsledku uplatňování tohoto pravidla docházelo k velkým rozdílům v počtu voličů zařazených do jednotlivých sborů.

14

Státní okresní archiv v Olomouci (dále jen SOkA Olomouc), Archiv města Šternberka (dále
jen AMŠ), Š 1–1, inv. č. 42–67, Protokoly ze zasedání obecního výboru 1850–1914.

15

V Provizorním obecním zřízení (§7–10) byli obyvatelé obcí rozděleni na obecní údy a cizince.
Obecní údové se pak dělili na občany a obecní příslušníky. Mezi občany patřili ti, kdo v obci
vlastnili dům či pozemek nebo kteří zde vykonávali živnost či řemeslo a odváděli z nich přímou daň. Do této skupiny patřili i obcí jmenovaní občané (= čestní občané). Mezi příslušníky
pak patřili všichni obyvatelé, kteří se zde narodili nebo byli přijati do jejího svazku. Patřili sem
i všichni státní zaměstnanci, důstojníci a duchovní. V Řádu obecním markrabství moravského z roku 1864 (§ 6) je obyvatelstvo obce opět rozděleno na obecní údy a cizince (přespolní).
Obecní údové se pak dělili na příslušníky, sousedy a společníky obce.

16

Fasora, L.: c. d., s. 41. Jak uvádí Lukáš Fasora, voličský seznam lze považovat za základní
pramen pro výzkum občanských vrstev, který „…umožňuje vytvoření základního obrazu
o sociální struktuře daňových poplatníků, jejich rozdělení podle profese, zdroje hlavních
příjmů a majetkových poměrů obecně do tří voličských sborů.“

17

Čopík, J.: c. d., s. 34–35.
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Nejméně jich bylo logicky v prvním voličském sboru a nejvíce vždy ve sboru
třetím.18
V případě Šternberka se dochoval pouze jeden voličský seznam, jenž byl
sestaven pro potřeby obecních voleb v roce 1861.19 Celková poplatnost města
Šternberka činila na počátku šedesátých let 19. století 21 857 zl. Do prvního volebního sboru bylo zařazeno 97 voličů, kteří v součtu odvedli 7 304 zl.
Ve druhém volebním sboru bylo 217 voličů (odvedli 7 285 zl.) a ve třetím
1 180 voličů (odvedli celkem 7 262 zl.). Co se týče socio-profesního složení volebních sborů, ve druhém a třetím jednoznačně převažovali řemeslníci
(hlavni tkalci). V prvním volebním sboru pak nalezneme kromě 40 honoračních voličů především obchodníky, hostinské a majitele měšťanských domů.
Vůbec největším daňovým plátcem ve Šternberku byl kníže Jan II. z Lichtesteina, který odváděl na přímých daních ročně 772 zlatých. Celkem 1 494
oprávněných voličů pak reprezentovalo 14,3 % z celkového počtu obyvatel
Šternberka.20
Po vyložení voličského seznamu a jeho schválení následovalo vyhlášení
termínu voleb a prezentace navržených kandidátů. Vlastní obecní volby pak
probíhaly v několika dnech. Aby nemohl být nikdo zvolen dvakrát, probíhala volba postupně od třetího po první sbor. Volba byla veřejná a probíhala ústně. Ve Šternberku vyjmenoval každý volič deset kandidátů (+ pět
náhradníků), kteří měli být zvoleni za volební sbor, kam byl daný volič
zařazen. Do obecního výboru byl za příslušný volební sbor zvolen ten občan, jehož jméno při volbě zaznělo nejčastěji. Až na několik výjimek, které
stanovil zákon, musel zvolený svůj mandát přijmout. Ve velmi torzovitém
písemném materiálu, který se dochoval ke šternberským obecním volbám
v letech 1850–1914, najdeme několik rezignačních dopisů nově zvolených

18

Proti chybnému zařazení (či nezařazení voliče) do voličského seznamu mohla poškozená
strana podat tzv. reklamaci. Ta byla projednávána nejdříve u místní reklamační komise, odkud bylo možné se odvolat k okresnímu hejtmanství a následně k místodržitelství do Brna.
V případě kladného vyřízení reklamace bylo nutné voličské listiny představenými obce přepracovat a znovu předložit veřejnosti. Druhým typem stížnosti byly reklamace proti vlastnímu průběhu voleb. Oba typy reklamačního řízení mohly výrazným způsobem narušit
pravidelnou periodu konání voleb.

19

SOkA Olomouc, AMŠ Š 1–1, kart. 6.

20

Kořistka, Karel: Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Schlesien in ihren
geographischen Verhältnissen. Wien und Olmütz 1861, s. 476. Na počátku šedesátých let
19. století ve městě žilo 10 407 obyvatel. Dále: Kladiwa, P.: c. d., s. 48. Procentuální podíl
zjištěný ve Šternberku odpovídal průměru účasti oprávněných voličů na obyvatelstvu
u nestatutárních obcí v „Předlitavsku“. Podle rakouských historiků se tento podíl pohyboval
mezi 8–15 %.
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členů obecního zastupitelstva z roku 1885.21 Krátce po červnových volbách
1885 požádali obchodník Gustav Phillipi a továrníci Johann Hoppenberger
a Heinrich Gröger o uvolnění ze své nově nabyté funkce. Svou žádost zdůvodňovali vytížením a nutností věnovat se vlastnímu podnikání. Všichni tři
si byli dobře vědomi, že jejich zdůvodnění je nedostatečné a že nespadají
do zákonem stanovených výjimek. Za svou rezignaci očekávali pokutu a ta
jim byla také ve výši 20 zlatých udělena. Naopak vyhověno bylo žádosti dlouholetých zastupitelů Kleofase Kricka a Johanna Kulische, kteří se vzdali svého
mandátu pro vysoký věk.
Ve Šternberku se konalo mezi lety 1850 až 1914 celkem 19 obecních
voleb.22 Po celé sledované období nebyla narušena tříletá periodicita jejich
konání, což vypovídá o relativně klidných a stabilních poměrech ve městě.
Jak již bylo zmíněno, do obecních voleb ve Šternberku se nepromítal národnostní konflikt a tříletou délku funkčního období šternberských zastupitelů
nenarušily ani boje mezi jednotlivými politickými uskupeními, které silně rezonovaly ve městě především v devadesátých letech 19. století. Pouze
v roce 1909 byly obecní volby kvůli blíže nespecifikovanému administrativnímu pochybení Moravského místodržitelství v Brně odloženy z tradičního
červnového (popř. červencového) termínu až na listopad.23
Ve sledovaném období bylo do obecních výborů města Šternberka zvoleno 206 zastupitelů,24 z jejichž řad vzešlo devět starostů (Franz Friedrich,
Johann Aulegk, Ferdinand Frank, Karl Mikulaschek, Adolf Klim, Wilhelm
Schmid, Emil Noha, Josef Fiedler a Johann Langer).25 Ve Šternberku, stejně jako v mnoha jiných městech českomoravského prostoru, se po obecních
volbách nově zvolený výbor zásadním způsobem nelišil od toho předešlého (viz níže) a mnozí zastupitelé bezprostředně navázali na svůj dosavadní
21

SOkA Olomouc, AMŠ Š 1–1, kart. 6.

22

První volby se konaly v místních obcích v roce 1850. Další až po skončení období tzv. Bachova
absolutismu v roce 1861. Ve Šternberku se od tohoto roku konaly obecní volby v pravidelné
tříleté periodě.

23

Deutsches Volksblatt, č. 85, 23. října 1909.

24

Soupis členů obecních výborů byl vytvořen na základě statistického zpracování protokolů ze
zasedání obecních výborů z let 1850–1914 (SOkA Olomouc, AMŠ, inv. č. 42–67). Do čísla
206 nejsou zahrnuti náhradníci, kteří se stali v průběhu funkčního období obecního výboru
řádnými členy tohoto orgánu.

25

Stief, Wilhelm: Geschichte der Stadt Sternberg. Thayngen-Schaffhausen 1934, s. 497. Franz
Friedrich zastával funkci starosty v letech 1850–1860, Johann Aulegk v letech 1860–1864
a 1867–1870, Ferdinand Frank v letech 1864–1867, Karl Mikulaschek v letech 1870–1873,
Adolf Klim v letech 1873–1875, Wilhelm Schmid v letech 1875–1885, Emil Noha v letech
1885–1906, Josef Fiedler v letech 1906–1912 a Johann Langer v letech 1912–1919.
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mandát. Po obecních volbách v roce 1894 pokračovalo ve funkci zastupitele
dokonce 83 % členů původního obecního výboru.
Tabulka 1: Kontinuita obecních výborů26
Funkční období Počet členů OV Pokračovalo ve fci v následujícím OV
1850–1861

30

8

27 %

1861–1864

30

13

43 %

1864–1867

30

14

47 %

1867–1870

30

18

60 %

1870–1873

30

21

70 %

1873–1876

30

21

70 %

1876–1879

30

22

73 %

1879–1882

30

18

60 %

1882–1885

30

18

60 %

1885–1888

30

22

73 %

1888–1891

30

24

80 %

1891–1894

30

25

83 %

1894–1897

30

15

50 %

1897–1900

30

14

47 %

1900–1903

30

23

77 %

1903–1906

30

21

70 %

1906–1909

30

19

63 %

1909–1912

30

18

60 %

1912

30

–

Mezi členy šternberských obecních výborů nalezneme šest osobností,
které až do vypuknutí první světové války působily v městské samosprávě
kontinuálně devět a více funkčních období. Josef Kepert byl členem obecní26

Tabulka byla zpracována na základě studia protokolů ze zasedání obecních výborů z let 1850–
1914 (SOkA Olomouc, AMŠ, inv. č. 42–67).
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ho výboru v letech 1870–1897, Franz Ledwina v letech 1876–1906 (po celé
období zastával funkci radního), dr. Emil Noha v letech 1879–1906, advokát
Josef Bumballa od roku 1885 a dlouholetý ředitel místní reálky Josef Riedl
od roku 1888. Nebýt jeho rezignace v roce 1885, byl by mezi nimi i zmíněný
Johann Kulisch. Nejdelší mandát měl však dlouholetý radní a starosta Šternberka, vlastník nemovitostí a textilní továrny Josef Fiedler, který byl činný
v samosprávě města od roku 1879 až do roku 1912.
Vzhledem ke skutečnosti, že problematika obecních voleb ve Šternberku
není reflektována v literatuře27 a k dispozici je pouze minimum archivního
materiálu, jeví se jako klíčový pramen pro poznání šternberských obecních
voleb místní tisk. V roce 1879 začal ve Šternberku vycházet týdeník Sternberger Volksblatt, na který navázal od roku 1888 Deutsches Volksblatt für
Mähren und Schlesien. Na stránkách těchto periodik čtenář nalezne od roku
1882 soupisy nově zvolených členů obecních výborů, komentáře k průběhu
voleb i nesourodé statistické údaje, které většinou neumožňují vzájemné
srovnání. Z údajů, které se podařilo z novin získat, lze částečně zrekonstruovat alespoň volební účast ve vybraných letech a stanovit podíl oprávněných
voličů (voličských hlasů) na celkovém počtu obyvatel města. Díky informacím z místního tisku lze také alespoň pro některé roky provést komparaci níže
uvedených údajů s vývojem v Šumperku, v němž byl stejně jako ve Šternberku volen 30ti členný obecní výbor v tříleté (nepřerušené) periodě.28 Vzájem27

V publikacích k dějinám města jsou uváděny pouze zmínky o zavedení samosprávy v roce
1850 (např. Sternberg in Mähren 1269–1969, c. d, s. 36; Stief, W.: c. d., s. 337–338; Kaňák,
Bohdan – Koudela, Miroslav – Mracký, Jan: Šternberk slovem a obrazem. Černošice 1996,
s. 44–46) a jmenné seznamy starostů, případně čestných občanů města (např. Stief, W.: c. d.:
496–500). I v kronice města Šternberka (SOkA Olomouc, AMŠ Š 1/1), jejímž autorem je
Eduard Lazenský, byla uvedena pouze stručná poznámka, že v roce 1850 byla zvolena městská
rada sestávající ze starosty a čtyř radních.

28

Spurný, F.: c. d., s. 316 a 319. Údaje prezentované Františkem Spurným byly přepočítány pro
potřeby vzájemného srovnání. Dále Bartoš, Josef a kol.: Historický místopis Moravy a Slezska
v letech 1848‒1960, sv. 4. Ostrava 1974, s. 41.
Rok
konání
voleb
1882
1891
1894
1900
1903

Počet obyvatel
Šumperka
(k nejbližšímu sčítání
lidu)
8 562 (k roku 1880)
10 493 (k roku 1890)
10 493 (k roku 1890)
11 636 (k roku 1900)
11 636 (k roku 1900)

Počet
oprávněných
voličů

Volební účast

Podíl oprávněných
voličů na obyvatelstvu
(zaokrouhleno)

913
990
1069
1491
1513

240 (26,3 %)
435 (44 %)
497 (46,5 %)
460 (30,8 %)
552 (36,5 %)

10,6 %
9,43 %
10,1 %
12,8 %
13 %
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ná komparace ukazuje, že v obou lokalitách participoval na obecních volbách
zhruba stejný počet obyvatelstva (resp. voličských hlasů) – kolem 10–13 %,
a voleb se účastnilo také přibližně stejné množství oprávněných voličů.
Tabulka 2: Počet oprávněných voličů a volební účast
Rok
Počet obyvatel Šternberka
Počet
konání
(k nejbližšímu sčítání
oprávněných
voleb
lidu)
voličů

Volební
účast

Podíl oprávněných
voličů na obyvatelstvu
(zaokrouhleno)

1882

14 243 (k roku 1880)

1370

237 (17 %)

9,6 %

1891

15 332 (k roku 1890)

1514

662 (44 %)

9,9 %

1894

15 332 (k roku 1890)

1527

433 (28 %)

10 %

1900

15 220 (k roku 1900)

1675

516 (31 %)

11 %

1903

15 220 (k roku 1900)

1724

802 (46,5 %)

11,3 %

V obou šternberských periodicích byla před každými obecními volbami otištěna oficiální volební kandidátka, kterou předkládal k tomu účelu
sestavený volební komitét. Ten se skládal hlavně z členů stávajícího obecního výboru. Není se tedy čemu divit, že mezi doporučovanými kandidáty se
nacházela především jejich vlastní jména. Většina z navržených kandidátů
byla bez námitek dlouhodobě přijímána, což koresponduje s klidnými politickými poměry ve městě. K prvnímu narušení tohoto stavu došlo až před
obecními volbami v roce 1888. Proti oficiální kandidátce volebního výboru
tehdy postavila místní živnostenská společenstva své kandidáty do druhého
a třetího sboru, kteří měli v případě zvolení intenzivněji prosazovat zájmy
svého stavu.29
Obecní výbor reagoval na postup živnostníků mediální kampaní, v níž
bylo obyvatelstvu Šternberka vysvětlováno, že volbou jiných než doporučených kandidátů může být narušeno dosavadní rovnoměrné zastoupení všech
společenských tříd ve městě a současně by mohlo být ohroženo odpovídající zastoupení šternberských tkalců, kteří byli považováni za nejdůležitější
složku obyvatelstva. Tato rétorika očividně zafungovala, neboť v červnových
volbách 1888 kandidáti živnostenské strany (Gewerbepartei) v obou sborech
propadli.30
29

Deutsches Volksblatt, č. 23, 9. 6. 1888. Dále: Spurný, F.: c. d., s. 331. Zhruba ve stejné dekádě
dochází k polarizaci politické scény také na půdě Šumperka, kde se do předvolebních kampaní
zapojovaly různé frakce a politická uskupení.

30

Tamtéž, č. 24, 16. 6. 1888.
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Poslední desetiletí 19. století přineslo výraznou proměnu dosavadních
volebních bojů ve Šternberku, což ale nebyl nikterak izolovaný jev. V etnicky
smíšených obcích v Čechách a na Moravě docházelo v této době k silné polarizaci a nacionalizaci každodenního života, volební boje nevyjímaje. Pro etnicky homogenní obce je pak charakteristická diferenciace politického života
a souboj o moc mezi různými politickými stranami a uskupeními.
Příkladem prvního může být nedaleká Litovel, jež byla v devadesátých
letech zmítána ostrým bojem mezi německým a českým obyvatelstvem.
Ve vypjatých volebních kláních, v nichž litovelští Češi usilovali o prolomení dosavadní nadvlády německé menšiny nad městem a místní Němci zase
o uhájení svých pozic, výrazně dominoval národnostní prvek nad mocenskými ambicemi jednotlivých politických uskupení.31 V německém Šternberku
(ale například i v Šumperku)32 tomu bylo naopak. Dlouholeté dominantní
postavení místních německých liberálů v samosprávě začalo být v druhé
polovině devadesátých let ohrožováno ambicemi dalších německých politických stran a uskupení. Tento boj o moc, jehož cílem bylo získat zástupce
v obecním výboru, se ve Šternberku naplno rozhořel před obecními volbami
v roce 1897.33
Proti kandidátům Německé strany pokrokové (byla nástupkyní Německé liberální strany) byla vytvořena pro volby do druhého a třetího volebního sboru společná kandidátka živnostenské strany, lidové strany (Deutsche
Volkspartei) a sociálních demokratů.34 Stručné zmínky prezentované
31

Blíže k problematice litovelských obecních voleb v devadesátých letech 19. století viz např.
Krejčí, Jaroslava: Boj o českou Litovel 1881–1914 (Vácslav Socha a jeho úloha v dějinách města).
Olomouc 2011 (nepublikovaná magisterská diplomová práce). K diferenciaci politického
života v Litovli na konci 19. století a na počátku 20. století viz Bezděčka, Josef: Dějiny města
Litovle. Od počátku až do roku 1948. Litovel 1993, s. 405–408 (strojopis). Nejnověji pak:
Viktořík, Michael: Z „bojů o radnice“ moravských měst. Volby do obecních výborů v Litovli
na konci 19. století. Časopis Matice moravské, 134, 2015, s. 81–108.

32

Podrobněji k německým politickým stranám na půdě Šumperka viz Spurný, F.: c. d.,
s. 325–345. V této kapitole věnované politické orientaci šumperského měšťanstva se Spurný zabývá především volbami na zemské sněmy a na Říšskou radu. Dodejme ještě, že mezi
nejsilnější politické strany v Šumperku na konci století patřily – stejně jako ve Šternberku
– Německá pokroková strana a nacionální Volkspartei. Silné pozice zde měli ale i křesťanští
sociálové a sociální demokraté.

33

Deutsches Volksblatt, č. 25 a 26, 20. 6. 1897 a 26. 6. 1897.

34

Cibulka, Pavel: Německé politické strany na Moravě (1890–1918). Ideje – programy –
osobnosti. Praha 2012. V této publikaci je přehledným způsobem vykreslen vývoj jednotlivých
německých politických stran na Moravě, včetně jejich programů a organizační struktury. Jak
již víme, nejsilnější stranou na půdě Šternberka byla Německá pokroková strana, jež se začala
formovat po roce 1896. Silné pozice měla ve městě i Německá strana lidová (1895), která
byla nástupkyní Německé nacionální strany. Ve Šternberku měli početnou členskou základnu
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na stránkách místních novin dávají tušit, že průběh předvolební kampaně
i vlastních voleb 1897 byl prodchnut vzájemným osočováním, ostrou agitací a nátlakem na šternberské voliče. Výsledkem volebního klání pak bylo,
že kandidáti Německé strany pokrokové zcela ovládli první a druhý volební sbor. Ve třetím sboru zvítězili kandidáti nominovaní uskupením tří výše
uvedených politických stran. Z devíti mandátů, které získali, pak dvě místa
v obecním výboru patřila sociálně demokratickým zastupitelům.35 Bylo to
vůbec poprvé v dějinách města (a do vypuknutí první světové války také naposledy), kdy v obecním výboru zasedali socialisté. Obecní volby v roce 1897
narušily dosavadní klidný průběh volebních klání ve Šternberku a výrazně
proměnily podobu stávajícího obecního výboru. Jak je patrné z tabulky číslo
1, po volbách 1897 se obměnila polovina zastupitelů.
Také následující šternberské obecní volby (1900) se výrazně odrazily
v personální obměně obecního výboru. Před samotnými volbami totiž došlo
k usmíření mezi znesvářenými měšťanskými stranami, které uzavřely vzájemnou dohodu a nadále vystupovaly jako uskupení německých svobodomyslných stran.36 Spojenectví místních pokrokářů, lidovců a živnostníků lze
dát do přímé souvislosti s obecným vývojem politické situace na Moravě. Jak
uvádí Pavel Cibulka, i přes proces přirozené diferenciace německé politiky
na Moravě byla zjevná snaha o udržení či obnovení její jednoty. Zvláště patrné pak bylo ke konci století sbližování mezi Německou stranou pokrokovou
a německou stranou lidovou.37
Obecní volby v roce 1900 proběhly v mnohem klidnější atmosféře než ty
předešlé a ve srovnání s rokem 1897 se jich zúčastnilo také méně oprávněných voličů.38 Výsledky obecních voleb pak zcela odrážely nové vnitropolitické poměry ve Šternberku a, jak již bylo uvedeno, znamenaly opět výraznou
obměnu obecního výboru. V létě roku 1900 zahájilo tříleté funkční období
16 nových zastupitelů.
Šternberští pokrokáři, lidovci a živnostníci udržovali spojenectví ve všech
následujících obecních volbách (1903, 1906, 1909 a 1912). V předvolebních
kampaních zveřejňovali společné volební kandidátky a výrazně se vymezovali proti místním sociálním demokratům, kteří v jejich očích představovali
také radikální nacionálové, kteří se stali na počátku 20. století součástí Všeněmecké strany
na Moravě. Ta se v roce 1901 (s. 240) vydělila ze strany lidové. Jednalo se o silně antisemitskou
stranu, v jejímž 11členném vedení najdeme i jednoho šternberského zastupitele Antona
Russa.
35

Deutsches Volksblatt, č. 26, 26. 6. 1897.

36

Tamtéž, č. 50, 24. 6. 1903.

37

Cibulka, P.: c. d., s. 83.

38

Deutsches Volksblatt, č. 49, 23. 6. 1900.
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– stejně jako v dalších průmyslových lokalitách – element ohrožující stávající
pořádky ve městě.
Na počátku 20. století disponovala Rakouská sociální demokracie
ve Šternberku již početně nezanedbatelnou voličskou základnou. Snad právě proto si město vysloužilo přezdívku „rudý Šternberk“.39 Potenciální voliče místní sociální demokracie tvořili menší daňoví poplatníci, především
majitelé menších domků na předměstích a zchudlí řemeslníci. Postupně si
získávala také stále více sympatizantů v řadách živnostníků i drobných obchodníků. Šternberští dělníci, z jejichž řad se rekrutovalo přirozeně nejvíce
přívrženců sociální demokracie, disponovali volebním právem až od konce
devadesátých let 19. století.40 V předvolebních kampaních však dlouhodobě a organizovaně podporovali socialistické kandidáty a aktivně vystupovali
také na všech akcích organizovaných místním vedením sociální demokracie
(prvomájové manifestace, stávky).41
Šternberské obecní volby měly od roku 1903 až do roku 1912 obdobný
scénář a vyznačovaly se poměrně vysokou volební účastí (viz tabulka 2).
S výjimkou roku 190942 stavěli socialisté proti oficiální kandidátce měšťanských stran vlastní kandidátku, s níž se pokusili uspět ve volbách do třetího
volebního sboru.43 Přestože jejich kandidáti získávali stále více hlasů, kvantitativně nemohli soutěžit s voliči německých svobodomyslných stran.44 Je
však pravdou, že narůstající preference sociálních demokratů znepokojovaly
představitele místní samosprávy a nervozita byla patrná ve vypjatých předvolebních kampaních i ze stránek místního tisku. V prvním desetiletí 20. století
redaktoři Deutsches Volksblatt permanentně burcovali voliče měšťanských
stran, aby chodili k volbám.45 Dobře si totiž uvědomovali, že ve Šternberku
bylo dost drobných daňových poplatníků, kteří v minulosti k volbám nechodili a s ohledem na stávající poměry ve městě představovali silnou skupinu
39

Sternberg in Mähren 1269–1969, s. 38.

40

Více viz Kladiwa, P. a kol.: c. d., díl II/2, Finance a infrastruktura, s. 214.

41

Blíže k této problematice Koudela, Miroslav: Z počátků dělnického hnutí ve Šternberku.
Kulturní zpravodaj města Šternberka, č. 12, 1989, s. 9–11.

42

Sociální demokracie se na základě instrukcí svého vedení obecních voleb v roce 1909 vůbec
neúčastnila (Deutsches Volksblatt, č. 89, 6. 11. 1909).

43

V Deutsches Volksblatt z roku 1903 (č. 50, 24. 6. 1903) byla otištěna kandidátní listina
sociálních demokratů do voleb ve třetím volebním sboru. Tato listina je unikátní tím, že
nás nechává nahlédnout na profesi (sociální status) nominovaných. Mezi deseti kandidáty
najdeme pět vlastníků domu, jednoho úředníka a čtyři řemeslníky.

44

Tamtéž. Například v roce 1903 bylo zapotřebí pro zvolení do obecního výboru za třetí volební
sbor nejméně 458 hlasů. Nejúspěšnější socialistický kandidát jich získal 181.

45

Deutsches Volksblatt, č. 86, 27. 9. 1909; dále: tamtéž, č. 81, 12. 10. 1912.
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potenciálních voličů sociální demokracie. Před každými volbami tedy byly
slyšet varovné hlasy, že stále narůstající počet socialistických hlasů spolu
s nedisciplinovaností voličů měšťanských stran (voliči sociální demokracie
oproti tomu chodili k volbám disciplinovaně a organizovaně) mohou za určitých okolností přivodit měšťanským stranám nepříjemné překvapení. Jak
už ale víme, žádné takové překvapení se do konce sledovaného období nekonalo.
Šternberk byl v dlouhém 19. století významným městem na Moravě. Regionální historická práce – jak po stránce kvalitativní, tak i kvantitativní však
zdaleka tomuto významu neodpovídá. Tato skutečnost je dána ztrátou či zničením velké části archivního materiálu, ale i nezájmem historiků o některé
badatelské problémy, obecní volby nevyjímaje. I přes torzovitost písemných
pramenů a jejich obsahovou nevyváženost se autor předkládané studie rozhodnul na toto klíčové téma v dějinách města nerezignovat a podat ucelenější
pohled na průběh volebních klání ve Šternberku ve sledovaném období. Jak
již bylo zmíněno, problematika konstituování a činnosti obecní samosprávy
se těší v současnosti pozornosti historiků, o čemž svědčí i množství publikovaných metodologických a příkladových studií. Autor se jimi inspiroval
a mnoho kusých a nesourodých informací ke šternberským obecním volbám
zasadil do širších souvislostí, jež jsou podrobně analyzovány v těchto odborných pracích (jedná se především o výklad k legislativě a procedurálním záležitostem spojeným s výkonem voleb na komunální úrovni).
Jako značně problematický se ukázal pokus o komparaci Šternberka, resp.
obecních voleb ve Šternberku v letech 1850 až 1914, s jinou – typově však
podobnou – lokalitou. V tomto ohledu se nabízel jako nejlepší alternativa severomoravský Šumperk, jehož vývoj v druhé polovině 19. století byl kvalitně
zpracován ve studii Františka Spurného. Přestože nedostatek pramenů neumožnil (až na výjimky) komparaci vybraných aspektů šternberských a šumperských obecních voleb, podařilo se u obou měst vysledovat během více než
šest desetiletí trvajících volebních klání určité shodné vývojové trendy.
V obecních výborech obou měst stanuly výrazné osobnosti (především z řad textilních podnikatelů), z nichž některé zastávaly funkci starosty
nebo radního několik funkčních období a současně působily jako poslanci
na zemském sněmu (v případě Šumperka i jako poslanci na Říšské radě).46
V obou městech se konaly obecní volby v pravidelné tříleté periodě, což vypovídá o relativně klidných národnostních poměrech. Od devadesátých let
19. století disponovala volebním právem v obou městech zhruba desetina
obyvatelstva a podobná byla v obou lokalitách také účast na jednotlivých
46

Spurný, F.: c. d., s. 320 a 330.
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komunálních volbách. Tříletou periodicitu konání voleb pak nenarušilo ani
zápolení mezi jednotlivými frakcemi v táboře německých liberálů a později
mezi německými politickými stranami. Vnitřní boj o moc, který silně ovlivňoval také předvolební kampaně i vlastní průběh obecních voleb, se v obou
centrech textilního průmyslu naplno rozpoutal v devadesátých letech 19. století. Společným jmenovatelem těchto bojů byl silný nacionální akcent (zaměřený proti Čechům), antisemitismus a v neposlední řadě averze vůči stále
sílící sociální demokracii.

Přílohy47
Obr. 1

Státní tabáková továrna byla ve městě zřízena v důsledku úpadku místního
textilního průmyslu v roce 1872. O rok později pak byla zahájena výroba
v nové tovární budově. Před první světovou válkou bylo v továrně zaměstnáno kolem 1500 dělníků (především žen).

47

Přílohy byly převzaty z Archivu firmy DIMAS Litovel.
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Obr. 2

Pohled na dominanty města Šternberka z Rathausgasse
(dnes Radniční ulice):
Kostel Zvěstování Panny Marie a šternberský hrad.
Obr. 3

Josef Fiedler (1846-1923) byl dlouholetým členem městského zastupitelstva,
v letech 1906-1912 starostou města a od roku 1906 poslancem Moravského
zemského sněmu. Ve Šternberku vlastnil textilní továrnu a několik realit.

124

Michael Viktořík

Resumé
Obecní volby ve Šternberku v letech 1850–1914
Jedním z klíčových trendů v moderní historiografii věnující se 19. století
je výzkum obecní samosprávy. Ta je ostatně považována – vedle spolkových
aktivit či možnosti samostatně vyvíjet aktivitu v hospodářské oblasti (podnikat) – za jeden z pilířů moderní občanské společnosti. V případě výzkumu obecní samosprávy je analyzována celá řada dílčích témat (například
socioprofesní složení obecních výborů a jejich vliv na rozvoj dané lokality),
včetně problematiky obecních voleb. Právě na tento faktor se zaměřil autor
předkládané studie a pokusil se – v rámci dochovaných archivních a tištěných pramenů – podat ucelený pohled na průběh volebních klání na půdě
Šternberka v horizontu více než šesti desetiletí. V regionální historiografii
nebyla tomuto tématu doposud věnována žádná pozornost, což bylo způsobeno nejen zničením či ztrátou potřebných archiválií (především v období
druhé světové války), ale i nezájmem badatelů o toto téma. Předkládaná studie tedy reflektuje problematiku obecních voleb na půdě Šternberka v letech
1850 až 1914 a zasazuje ji do širšího kontextu vývoje volební otázky na komunální úrovni.
Klíčová slova: Šternberk, obecní volby, samospráva, obecní výbor

Summary
Municipal Elections in Šternberk in years 1850–1914
One of the key trends of the modern historiography dealing with the 19th
century is a research of municipal administration. Nevertheless, apart from
the society activities or the possibility to work on one’s own in the economic
field (to conduct business), this is considered to be one of the pillars of
modern civil society. In the case of the research of municipal administration,
a wide range of topics is analysed (for instance a socio-professional structure
of municipal councils and their influence on a development of the given
area), including matters related to municipal elections. The author of the
presented study aims just at this factor and attempts to outline the whole
picture – within the framework of preserved archival and printed sources – of
the course of municipal elections in Šternberk during more than six decades.

Obecní volby ve Šternberku v letech 1850–1914

125

This topic has been completely overlooked in regional historiography until
now which might be caused not only by the destructing or losing necessary
archives (especially during the World War II) but also by a lack of interest
of researchers. Thus, the presented study reflects the matter of municipal
elections in Šternberk in years 1850–1914 and puts it into broader context of
the development of the election issue at a municipal level.
Keywords: Šternberk, municipal elections, administration, municipal
council
Translated by Mgr. Hana Ferencová
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Velká Británie a železniční
půjčky v Číně v letech 1907–1908.
K problému britského vlivu
v Říši středu před rokem 19141
Lukáš Novotný
Problematika zájmu o železnice v Číně hrála v první dekádě 20. století
v britské hospodářské a zahraniční politice důležitou roli. V letech 1907–1908
se Londýnu podařilo úspěšně uzavřít smlouvy na tři důležité železnice –
Kanton-Kowloon, Ťien-cin-Pu-kchou (kde se o úspěch dělil s Německem)
a Šanghaj-Ning-po – ve všech případech se však jednalo o koncese z roku
1898, které se dotáhly do konce až po několika letech zdlouhavých jednání,
kdy ne vždy bylo jasné, jak dopadnou, a zda vůbec dojde k jejich realizaci.2 Situaci samozřejmě ovlivnil výsledek rusko-japonské války, jenž s sebou v Číně
přinesl zvednutou vlnu odporu proti zahraničním koncesím. Britští politici
si současně uvědomili, že po roce 1905, kdy se stále více prosazovala, alespoň v teoretické rovině, politika „Čína Číňanům“, není možné rigidně setrvávat na postojích z konce 19. a počátku 20. století, a proto byli ochotní činit
ústupky. Na druhé straně Londýn opakovaně protestoval proti snaze Pekingu
neuznat poskytnuté koncese a pro případ realizace výstavby tratí čínským
kapitálem preferoval výraznou roli ústřední vlády na úkor místních elit.3
Velká Británie měla před rokem 1914 ve výstavbě železniční sítě v Říši
středu rozhodující úlohu, což potvrdily výše zmíněné uzavřené smlouvy
na tři důležité železniční tratě. Jejich realizace by však nebyla možná bez patřičného finančního zázemí, tedy bez poskytnutí půjček, bez nichž by výstav1

Tento text je jedním z výsledků grantu Politické a hospodářské zájmy Velké Británie a Německa v Číně 1894–1914 uděleného Grantovou agenturou České republiky GA13-12431S.

2

Udělené koncese byly považovány za soukromé počiny. Peking je sice poskytl, ale jednání
o jejich podrobnostech měl vést se soukromými investory. Petersson, Niels P.: Gentlemanly
and Not-so-Gentlemanly Imperialism in China before the First World War. In: Akita, Shigeru
(ed.): Gentlemanly Capitalism, Imperialism and Global History. Basingstoke – New York
2000, s. 104.

3

K roli Velké Británie v železniční politice v Číně před rokem 1914 srov. např. Novotný, Lukáš:
Great Britain, Germany, and the Selected Railway Problems in China 1907–1908 (dále jen
Great Britain). Prague Papers on the History of International Relations, 18, 2014, 2, s. 85–111.
Někteří diplomaté označovali snahu Pekingu jako „horečnatou snahu o znovunabytí svých
práv.“ Srov. Chi, Madeleine: Shanghai-Hangchow-Ningpo Railway Loan. A Case Study of the
Rights Recovery Movement. Modern Asian Studies, 7, 1973, 1, s. 85.
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ba tratí nemohla začít. Protože Čína nedisponovala dostatečným množstvím
domácího kapitálu, musela se obrátit do zahraničí.4
Dne 7. března 1907 došlo k finálnímu podpisu smlouvy o půjčce na výstavbu železnice Kanton-Kowloon, o čemž informoval britského ministra
zahraničí Edwarda Greye i guvernéra Hongkongu Matthewa Nathana britský vyslanec v Pekingu John Jordan.5 Dokument uzavřely Waiwupu (čínské
ministerstvo zahraničí), které jednalo na základě císařského dekretu,6 a British and Chinese Corporation (B&CC7) a jeho účelem byla výstavba železniční trati z Kantonu k hranicím pronajatého území Kowloon, jež měla zůstat
pod britskou kontrolou.8 Původní preliminární dohoda byla podepsána již
v březnu 1899 (a předtím v květnu 1898), nyní se obě strany dohodly, že
B&CC poskytne, jménem císařské vlády, půjčku v hodnotě 1,5 milionu liber
šterlinků. Čínské vládní dluhopisy měly být vydány v celkové hodnotě, podobně jako tomu bylo v případě dráhy Šanghaj-Nanking, a vlastní železnice
měla být první jistinou půjčky, která měla být poskytnuta najednou a ve výši
94 % její nominální hodnoty, úroky z dluhopisů byly stanoveny na 5 % z jejich
nominální hodnoty ročně a splácet se měly každoročně 1. června a 1. prosince. Veřejnost se o půjčce měla dozvědět ihned po jejím podpisu a její trvání
bylo stanoveno na třicet let. Císařská vláda pak obdržela právo jmenovat generálního ředitele, jemuž by náležely veškeré pravomoci a samozřejmě i odpovědnost za výstavbu železnice, pokud by takový člověk byl jmenován (dále
v textu se však hovořilo, že tyto pravomoci převezme kantonský místokrál).9
Druhý článek stanovoval, že výnosy a zisky z půjčky měly být použity
jednak na výstavbu železnice a jejího vybavení a jednak na placení úroků z ní
v průběhu konstrukce dráhy. Smlouva stanovila, že by samotné práce měly
probíhat za pomoci nejmodernějších metod a co možná nejšetrněji. Mís4

Stavbu značné části čínských železnic před rokem 1914 financovaly zahraniční půjčky.
Srov. Twitchett, Denis – Fairbank, John K.: The Cambridge History of China: Late Ch’ing,
1800–1911, Vol. 2, Part 2. Cambridge – London – New York – New Rochelle – Melbourne
– Sydney 1980, s. 56. Zároveň zůstává pravdou, že se zahraniční investoři soustředili
v první dekádě 20. století jednoznačně na železniční půjčky. In: https://www.xinxii.com/
gratis/103584rd1212408549.pdf, s. 7 [cit. 26. 4. 2015].

5

The National Archives, London, Kew (dále jen TNA), Foreign Office (dále jen FO) 405/180,
Sir J. Jordan to Sir E. Grey, No. 45, Peking, March 7, 1907, s. 68.

6

TNA, FO 405/180, Sir J. Jordan to Sir E. Grey, No. 28, Peking, February 8, 1907, s. 29.

7

Společnost založily v roce 1898 Hongkong and Shanghai Banking Company a Jardine Matheson & Co.

8

Jednalo se o dva úseky, britský a čínský, přičemž první se začal stavět již v červenci 1907,
čínský pak až v roce 1909.

9

TNA, FO 228/2149, Canton-Kowloon Railway Agreement, s. 1–2.
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tokrál měl přirozeně zajistit výkup potřebné půdy, aby realizátoři výstavby
nenarazili na nepředvídatelné potíže. Železnice měla být nejprve postavena
jako jednokolejka, na druhé straně měl místokrál zajistit podmínky pro její
případné rozšíření na dvoukolejku. Důležitá pasáž ohledně financování celého projektu pak stanovovala, že pokud by poskytnuté peníze (po odečtení
nezbytné sumy určené na úroky) nestačily na dokončení výstavby, měla chybějící kapitál dodat buď čínská vláda, nebo poskytnutím dodatečné půjčky
samotná British and Chinese Corporation. Na druhé straně, pokud by po dokončení dráhy nějaké peníze po prodání dluhopisů zbyly, existovalo několik možností, jak s nimi naložit – poskytnout je císařské vládě, jež je mohla
v souladu se smlouvou o poskytnutí půjčky použít na splacení (vykoupení)
dluhopisů, dát je k dispozici Hongkong and Shanghai Banking Corporation,
nebo je investovat zpět ve prospěch samotné železnice. V souladu s politikou
„Čína Číňanům“ smlouva jasně deklarovala, že je nutné dbát na názory „čínského lidu“ a že by Číňané měli být zaměstnáni na důležitých a odpovědných
pozicích.10
Předposlední bod druhého článku odkazoval na obecně přijímanou politiku „probuzení“ se Číny po rusko-japonské válce v roce 1905, kdy se snad
poprvé v dějinách země výrazněji ozvala širší veřejnost, a ne jen vzdělanci
a úředníci, jako tomu bylo doposud. Zapojili se nejen studenti a absolventi
japonských univerzit a obchodníci, kteří citlivě vnímali především evropskou
konkurenci, ale i příslušníci pozemkové gentry. Vítězství asijské mocnosti
nad evropskou totiž zbavilo Čínu nejen ruského tlaku, ale poskytlo i zcela
nový impuls pro reformní snahy v zemi. Autoři smlouvy proto zapracovali
bod, jenž se týkal ohledu na potřeby „čínského lidu“.11
Článek 4 stanovoval, že B&CC poskytne do šesti měsíců od podpisu
smlouvy sumu nezbytnou pro pokračování detailního průzkumu trasy železnice a pro předběžné konstrukční práce, pokud to bude situace vyžadovat.
To, zda potřebný kapitál měl pocházet z přímého prodeje dluhopisů, případně z jiného zdroje, bylo na rozhodnutí British and Chinese Corporation. Pokud by osm měsíců od data ratifikace smlouvy nezačaly na železnici žádné
práce, měl se dokument stát neplatným, ale pokud by vina za nezahájení vý-

10

Tamtéž, s. 2–3.

11

Srov. Novotný, Lukáš: K problému výstavby železnic v Číně po rusko-japonské válce. Historický
obzor, 26, 2015, č. 1–2, s. 33–34. Velmocenská rivalita se po roce 1905 postupně modifikovala
v mezinárodní spolupráci. Edwards, Evan Watts: British Diplomacy and Finance in China,
1895–1914. Oxford 1987, s. 89.

130

Lukáš Novotný

stavby padla na „vyšší moc“, kantonský místokrál a představitelé B&CC se
mohli dohodnout na „rozumném prodloužení této lhůty“.12
Pátý článek určoval, po vzájemné dohodě místokrále, čínského vyslance
v Londýně a British and Chinese Corporation, že se forma dluhopisů určí co
nejdříve po podpisu smlouvy, ale pokud by peněžní trhy v britském hlavním
městě nebo v jiných zemích požadovaly jejich nepatrnou změnu, s výjimkou
výše půjčky a závazků císařské vlády, jež dokument označil za nedotknutelné,
bylo možné vyjít těmto požadavkům vstříc. Jakékoli modifikace však B&CC
musela ihned sdělit místokráli, který si je musel nechat schválit Waiwupu.
Dluhopisy měly být vyhotoveny celé v anglickém jazyce s faksimilií podpisu a pečetí kantonského místokrále. Čínský vyslanec v Londýně poté mohl
na dluhopisy přidat i svou pečeť na faksimile svého podpisu, aby bylo každému jasné, že se jejich vydání a distribuce dějí se souhlasem císařské vlády.
Náklady na jejich vyhotovení, skladování a prodej pak měla nést British and
Chinese Corporation.13
Až budou připraveny kroky k zahájení výstavby železnice, psalo se v článku šest, měl místokrál v Kantonu ustanovit ředitelství, jež mělo dohlížet na organizaci stavebních prací a které měl řídit Číňan, jmenovaný místokrálem.
Vliv Londýna podtrhovalo ustanovení britského hlavního inženýra a účetního,14 což nebylo v této době nijak neobvyklé. Z hlediska výstavby a financování železnic v Číně před první světovou válkou bylo důležité, že západní
velmoci, tedy nejen Velká Británie, ale i Německo, Francie nebo později Spojené státy americké, disponovaly nejen technickou a organizační převahou
nad v tomto směru zaostalými Číňany, ale i dostatečným množstvím potřebného kapitálu. Vidina některých nacionálně zaměřených čínských politiků
a obchodníků, že se podaří stavět železnice pouze prostřednictvím domácích
zdrojů a domácího personálu, tak vypadala v této době zcela nereálně.
Britské zaměstnance na pracích (inženýra a účetního) měla vybírat a navrhovat místokráli, jenž je pak jmenoval, B&CC. Pokud by z nějakého důvodu nevyhovovali, mohl čínský zástupce požádat společnost, aby dodala nové
pracovníky; stejně tak, kdyby je chtěla vyměnit britská strana, mělo se tak stát
po konzultaci s místokrálem. „Je nasnadě, že povinnosti, které budou výše
zmínění zaměstnanci vykonávat, budou v zájmu jak čínské vlády, tak držitelů dluhopisů, a pokud by došlo k nějakému sporu, dohodnou se místokrál

12

TNA, FO 228/2149, Canton-Kowloon Railway Agreement, s. 3. Další odstavce zmíněného
článku se týkaly technických podrobností ohledně plateb. Srov. TNA, 228/2149, s. 3–4.

13

TNA, FO 228/2149, s. 4.

14

TNA, FO 228/2149, s. 5.
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a společnost na smírném řešení,“ pokračoval šestý článek.15 Jak již bylo naznačeno výše, Říše středu postrádala při výstavbě železničních tratí dostatek
kvalitních a vzdělaných kandidátů na další důležité posty, a proto smlouva
předpokládala, že tato místa obsadí Evropané, tedy ne pouze Britové; teprve
v případě „objevení“ přijatelného Číňana se situace měla změnit. O všem pak
měly rozhodnout dohoda ředitele s hlavním inženýrem a následné místokrálovo jmenování.16
Další článek přisuzoval vlastnictví železnice de facto čínské straně a určoval, že veškerou potřebnou půdu nutnou pro vlastní trať, vedlejší koleje,
zastávky, dílny a depa musí zajistit za obvyklé ceny místokrál a že je nesmí
zaplatit z výnosů vlastní dráhy. Nabývací listiny na výše zmíněné pozemky
neměly být zatíženy žádnými věcnými břemeny, a co možná nejdříve měly
být připsány železnici. Všechny důležité dokumenty měl obdržet zvláštní
agent British and Chinese Corporation, jenž je měl uschovat v Hongkongu. Císařská vláda měla podle článku sedm zajištěno, že se půda nedostane
do cizích rukou, neboť veškeré její přesuny schvaloval kantonský místokrál.
Existovala však výjimka, a to kdyby Peking přestal platit své závazky vyplývající ze smlouvy. Během trvání smlouvy se čínská vláda měla rovněž zavázat, že na železnici neuvalí žádné nové a zvláštní daně.17 Pokud by nastala
situace, že by nebyly vypláceny dohodnuté závazky, měla „celá železnice se
vším příslušenstvím […] přejít na Společnost, aby s ní zacházela podle zákona a takovým způsobem, který zajistí ochranu zájmu vlastníků dluhopisů,
za předpokladu, pokud by neplacení závazků způsobily okolnosti, jež čínská vláda nedokázala ovlivnit, […] vše se dá přátelsky vyřešit jednáním mezi
místokrálem a představitelem Společnosti“, jak stanovil osmý článek.18
B&CC měla za své služby spojené s výstavbou železniční trati obdržet
odměnu 35 000 liber, polovina sumy se měla vyplatit až po vybudování poloviny dráhy, ale ne později než osmnáct měsíců po zahájení stavebních prací;
zbytek peněz byl splatný po dokončení železnice.19 Následující článek (10)
přinášel důležitou skutečnost, když hovořil o tom, že při vlastní výstavbě trati
a její realizaci nejsou dovoleny žádné vměšování nebo obstrukce jak ze strany
15

TNA, FO 228/2149. British and Chinese Corporation rovněž navrhovala jejich platy a opět je
v konečné verzi schvaloval kantonský místokrál.

16

TNA, FO 228/2149. Neschopní Evropané měli být propuštěni. Na druhé straně mělo vzniknout školicí středisko pro Číňany, kde se měli seznamovat s provozem železnice.

17

TNA, FO 228/2149, s. 5–6. Daňová zátěž měla odpovídat současnému stavu.

18

TNA, FO 228/2149, s. 7.

19

TNA, FO 228/2149. Článek devět dále rozepisoval, za co přesně se výše zmíněná suma měla
vyplatit. Pokračoval tím, že pro povzbuzení čínského průmyslu bude zadavatel výstavby preferovat domácí zdroje.
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Číňanů, tak cizinců. Jednalo se o požadavek britské společnosti, aby práce
na dráze nenarušovaly zásahy nespokojených domorodců či někoho jiného.
V této chvíli měly svou součinnost prokázat i místní autority. Jedenáctý článek stanovil, že všechny tržby a příjmy měly být poukazovány na účet Hongkong and Shanghai Banking Corporation.20 Poměrně zásadní ustanovení
obsahoval i článek 15, jenž B&CC umožňoval převést všechna práva na své
nástupce nebo pokračovatele, ovšem existovala jedna výjimka (Společnost
vznikla na základě anglického práva), která se týkala nemožnosti delegovat
svá práva na zástupce jiného státu; do úvahy připadali pouze Britové nebo
Číňané. Císařská vláda se na oplátku zavázala, že nepodpoří žádnou konkurenční trať v tomto regionu. Následný článek opakoval, že termín půjčky je
třicet let a že splátka jistiny začne po dvanácti a půl letech. Závěrečná ustanovení obsahovala očekávané informace, že dokument byl vyhotoven v pěti
exemplářích v anglickém a čínském jazyce a že pokud by nastaly nejasnosti
ohledně některých formulací, přihlédne se k anglické verzi.21
Smlouva o půjčce na železnici Kanton-Kowloon představovala dohodnutý kompromis mezi British and Chinese Corporation a čínskou vládou,
kdy obě strany ustoupily a prokázaly schopnost uznat námitky druhé strany.
Britská společnost se, tváří v tvář změněné situaci po skončení rusko-japonské války, nebránila posílení vlivu místních autorit, a Peking naopak uznal
technickou a finanční superioritu zahraničního partnera – lze tedy říci, že
úspěch vyžadoval rovnocennou spolupráci obou stran. Úspěšná výstavba železnic představovala pro Londýn důležitý aspekt jeho politiky, protože jejich
rozšiřování s sebou neslo i expanzi obchodu. Na druhé straně si význam železniční výstavby uvědomovali i někteří čínští politici. Například místokrál
Čang Č’-tung ji vnímal jako bezpodmínečný krok nutný k modernizaci Říše
středu.22
Podpis druhé důležité smlouvy (Ťiencin-Jang-c’-ťiang, v samotném dokumentu se píše Ťiencin-Pu-kchou) o půjčce na výstavbu železnic v Číně
v první dekádě 20. století nastal až 13. ledna 1908. Jednalo se minimálně
ve dvou ohledech o odlišný projekt od výše zmíněné železnice Kanton-Kowloon. V tomto obchodu se tentokrát angažovalo i Německo (konkrétně
Deutsch-Asiatische Bank se sídlem v Šanghaji, DAB) a na britské straně se
20

TNA, FO 228/2149, s. 8.

21

Podrobněji srov. TNA, FO 228/2149, s. 10–11. Rozpis splátek srov. s. 12. Smlouva je rovněž
otištěna ve známé edici MacMurray, John Van Antwerp (ed.): Treaties and Agreements with
and concerning China 1894–1919, Vol. I., Manchu Period (1894–1911). New York – Oxford
1921, s. 615–625. Waiwupu zastupoval jeho viceprezident Tang Shaoyi, B&CC pak John
Bland.

22

Edwards, E. W.: c. d., s. 102.
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objevil konkurent British and Chinese Corporation, v tomto případě Chinese
Central Railways Limited (CCR). I když zprvu nebylo jednoduché přimět
čínskou stranu k podpisu kontraktu,23 nakonec nedošlo k přímému ohrožení
britských zájmů a britský velvyslanec v Berlíně Frank Lascelles mohl informovat ministra zahraničí Greye, že se zainteresované strany dohodly na potřebné půjčce.24 Úspěch po téměř devíti letech jednání konstatovala i výroční
zpráva DAB za rok 1908.25
Dokument opět podepsali zástupce Waiwupu, tentokrát Liang Tun-yen,
a představitelé obou společností (Heinrich Cordes za DAB a John Bland jménem CCR). První článek určoval výši pětiprocentní zlaté půjčky – 5 milionů
liber, druhý pak, proč byla poskytnuta. Kapitál z ní měl posloužit na výstavbu vládní železnice z bodu spojujícího Imperial Railways of North China
v (nebo v blízkosti) Ťiencinu k bodu v (nebo v blízkosti) Pu-kchou, přičemž
se technicky vzato mělo jednat o dva úseky (severní a jižní), jež měřily přibližně 1085 km (2170 čínských li, li = 500 m).26
Poskytnutý kapitál měl být použit výhradně nejen na výstavbu plánované
železniční tratě, ale i na výkup potřebné půdy, pořízení lokomotiv a vagónů
nebo na placení úroků z půjčky v průběhu stavebních prací, které měly začít nejpozději šest měsíců od podpisu smlouvy. Podobně jako u předchozí
půjčky se úroky měly držitelům dluhopisů platit půlročně, což měla na starosti císařská vláda, která na to mohla během výstavby použít buď výnosy
z půjčky, nebo případně jiné zdroje, po jejím dokončení pak příjmy z vlastního provozu dráhy, eventuálně z peněz, které vláda uzná za vhodné. Splácení závazků mělo začít po deseti letech od termínu půjčky, a to půlročními
23

V této době spolu soupeřily dva konkurenční projekty – Ťiencin-Jang-c’-ťiang a Su-čouNing-po. Podrobněji srov. Novotný, L.: Great Britain, s. 100–102. O velkém ústupku
z britské strany a slabosti vlády psal i novinář a diplomat Valentine Chirol v dopise známému
a vlivnému australskému dopisovateli listu The Times v Pekingu Georgi Ernestu Morrisonovi.
Srov. Lo, Hui-min (ed.): The Correspondence of G. E. Morrison I, 1895–1912. Cambridge –
London – New York – Melbourne 1976; From V. Chirol, No. 279, London, 21 January 1908,
s. 438.

24

TNA, FO 405/188, Sir F. Lascelles to Sir Edward Grey, No. 13, Berlin, January 14, 1908, s. 9*.
O několik dní později Lascelles napsal, že v Německu byl podpis smlouvy přijat s velkou
satisfakcí vzhledem k jeho zájmům v Číně. Srov. TNA, FO 405/188, Sir F. Lascelles to Sir
Edward Grey, No. 22, Berlin, January 20, 1908, s. 17. Jednalo se společný úspěch Velké
Británie a Německa. Koncesi obdrželi Britové a Němci již v roce 1899. Číňané se zavázali
splácet půjčku „z prostředků získaných daněmi v provinciích Č’-li, Šan-tungu, Ťiangsu a v Nankingu v celkové výši 3,7 miliónu chai-kuangských taelů ročně.“ Skřivan, Aleš:
Výstavba železniční sítě v Číně do světové hospodářské krize. In: Acta Universitatis Carolinae,
Philosophica et Historica, 1, Studia Historica XII, 1974, s. 15.

25

In: http://www.bankgeschichte.de/en/docs/DAB_1908.pdf [cit. 18. 4. 2015].

26

TNA, FO 228/2149, Tientsin-Pukow Railway Agreement, s. 1.
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splátkami k Deutsch-Asiatische Bank a Hongkong and Shanghai Banking
Corporation.27
Osmý článek hovořil o povinnosti čínské vlády disponovat dostatečným
kapitálem, nutným pro pokrytí plateb úroků a jistiny půjčky, které měly probíhat náležitě a v plné výši. Pokud by příjmy ze železnice na výše zmíněné
finanční operace nestačily, měl generální ředitel „upozornit trůn a čínská
císařská vláda učiní taková opatření, aby vzniklý schodek nahradila z jiných zdrojů,“ shodly se obě strany.28 Samotnou půjčku pak jistily následující
příjmy – lekin29 a interní výnosy z provincie Č᾿-li30 ve výši 1 200 000 chai-kuangských taelů ročně, lekin a interní výnosy z provincie Šan-tung ve výši
1 600 000 chai-kuangských taelů ročně a další vnitrostátní příjmy. Všechny
výše zmíněné sumy byly osvobozeny od dalších půjček, poplatků a hypoték.
Pokud by Peking včas a náležitě splácel své závazky, smlouva nepředpokládala žádné zásahy do zmíněných provinčních peněz, v opačném případě se
měly použít na umořování dluhu.31
Desátý článek se týkal podoby dluhopisů, na níž se měli shodnout syndikát bank (Deutsch-Asiatische Bank a Hongkong and Shanghai Banking
Corporation) a generální ředitel výstavby nebo čínští vyslanci v Londýně
a Berlíně. Jazyková podoba dluhopisů měla oscilovat mezi čínštinou, angličtinou a němčinou, a to podle potřeby jejich držitelů. Zajímavá pasáž tohoto
článku se věnovala možnosti ztráty, zničení nebo ukradení dluhopisů. V takovém případě měl syndikát bank uvědomit generálního ředitele a čínské
vyslance v britském a německém hlavním městě, již mu měli povolit uveřejnit inzerát, kterým by oznámil zastavení plateb za dluhopisy, a podniknout
právní kroky nutné k nápravě tak, aby nebyli poškozeni jejich držitelé.32
Půjčka měla být veřejnosti nabídnuta ve dvou či více emisích dluhopisů, přičemž první emise měla být ve výši tří miliónů liber, a to co nejdříve
po uzavření smlouvy, ne však déle než dvanáct měsíců od podpisu. Její výše
se pohybovala ve výši 93 % její nominální hodnoty. Druhá a případně další
emise měly být vydány v takovém časovém horizontu, aby zabránily přeru-

27

TNA, FO 228/2149, Tientsin-Pukow Railway Agreement, s. 1–2.

28

TNA, FO 228/2149, Tientsin-Pukow Railway Agreement, s. 3.

29

Jednalo se o daň z vnitrostátní přepravy zboží.

30

Přesně vzato se jednalo o značení pro území kolem hlavního města vyňaté z provinční správy
a přímo podléhající centrálním úřadům.

31

TNA, FO 228/2149, Tientsin-Pukow Railway Agreement, s. 3.

32

TNA, FO 228/2149, Tientsin-Pukow Railway Agreement, s. 4. Syndikát mohl rovněž po podpisu půjčky nechat zhotovit informační leták a propagovat ji. Tamtéž.
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šení stavebních prací, a v hodnotě, určené generálním ředitelem.33 Syndikát
mohl dluhopisy nabídnout v Evropě i Číně a očekával jejich upsání jak ze
strany Číňanů, tak ze strany Evropanů, a to za stejných podmínek, i když měl
zohlednit přání čínské vlády.34
Smlouva rovněž myslela na nečekanou finanční nebo politickou krizi,
která mohla nepříznivě ovlivnit hodnotu existujících akcií císařské vlády,
když šestnáctý článek syndikátu umožňoval navýšit časový horizont pro realizaci smlouvy, maximálně však o 18 měsíců. Následující článek, podobně
jako v předchozím případě, svěřoval výstavbu železnice a kontrolu stavebních prací plně do kompetence vlády v Pekingu, která však měla najít schopného britského a německého hlavního inženýra, již musel schválit syndikát
obou bank.35
Následovaly ještě další články definující povinnosti Deutsch-Asiatische
Bank a Hongkong and Shanghai Banking Corporation, pojednávající o případné výstavbě vedlejších tratí, určující přesné platební podmínky případně
umožňující oběma bankám poskytnutí všech svých práv třetímu subjektu, resp. nějaké britské či německé firmě. Bylo vyhotoveno pět exemplářů
smlouvy (v čínštině a angličtině), tři obdržela čínská vláda a zbývající dvě
syndikát. Jako v předchozím případě měla v okamžiku nějakých pochyb
přednost anglická verze dokumentu, což v jistém smyslu symbolizovalo převahu Evropanů a Britů nad Číňany a částečně i Němci, když německá verze
smlouvy neexistovala.36 Na druhé straně byl status železnice oproti předchozím smlouvám poněkud odlišný. Oba hlavní inženýři spadali pod pravomoc
čínského ředitele stavby, který dozoroval i veškerou dokumentaci.
Třetí a poslední důležitá smlouva o půjčce na výstavbu železnic v Číně
ve vymezeném období se týkala tratě Šanghaj-Chan-kchou-Ningpo.37 Koncese na její výstavbu pocházela z roku 1898, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě
tratě, která by odbočovala z železnice Šanghaj-Nanking. Britští interesenti
usilovali již od roku 1902 o její naplnění, tedy o realizaci předběžné smlouvy.
33

Druhá emise dluhopisů ve výši dvou miliónů liber následovala o rok později. In: http://nthur.
lib.nthu.edu.tw/retrieve/73386/JA01_1965_p107.pdf, s. 108 [cit. 26. 4. 2015].

34

TNA, FO 228/2149, Tientsin-Pukow Railway Agreement, s. 5. Další článek (14) se zabýval
formou placení. Srov. TNA, FO 228/2149, Tientsin-Pukow Railway Agreement, s. 5–6. To
byla důležitá skutečnost, čínská strana se v této smlouvě dočkala většího zohlednění svých
požadavků na kontrolu věřitelů. Edwards, E. W.: c. d., s. 112.

35

TNA, FO 228/2149, Tientsin-Pukow Railway Agreement, s. 6–7.

36

Srov. TNA, FO 228/2149, Tientsin-Pukow Railway Agreement, s. 7–9. Rozpis splátek srov.
s. 10. Srov. rovněž MacMurray, J. V. A.: c. d., s. 684–697.

37

Původní trasa vedla mezi Su-čou a Ning-po, ale vzhledem k vývoji situace v Číně došlo k její
změně.
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Narazili však na rozhodný odpor v provinciích Ťiang-su a Če-ťiang. V roce
1905 se dokonce stalo, že budoucí výstavba byla prý delegována na místní
elity, na což Londýn zareagoval protesty.38 O dva roky později už to vypadalo
na podpis finální dohody, ale nakonec se v zemi v Říši středu vzedmula vlna
protestů namířená proti zahraničním půjčkám, jež uzavření smlouvy (prozatím) zabránila. Londýn byl tímto postupem nemile překvapen a samozřejmě
se s ním nehodlal smířit. Nyní se totiž nejednalo jen o jednu koncesi a její
realizaci, nýbrž o pozici Velké Británie jako zásadního faktoru na poli železniční výstavby v Číně. Další otázka spočívala v definici samotné výstavby
– stačí na ni místní železniční společnosti, nebo to přesahuje jejich schopnosti? Zástupci B&CC byli přesvědčeni o nadřazenosti své firmy, a proto
účast lokálních podnikatelů odmítli. Ke stejnému závěru dospěli i zástupci
britského ministerstva financí – Londýn by se neměl vzdávat toho, co mu
poskytuje znění preliminární smlouvy – a navíc spoléhali na slabost čínské
vlády a na to, že nakonec stejně ustoupí. Výše zmíněné problémy znamenaly
i širší problém vztahu centra a periferie, tedy otázku schopnosti centrální
vlády prosadit svůj názor i v provinciích.39
Na konci první únorové dekády roku 1908 proběhla komunikace mezi
ministrem zahraničí Greyem a vyslancem v Pekingu Jordanem týkající se
dráhy Šanghaj-Ning-po. Grey se Jordana zeptal, zda jsou nově předložené
podmínky přijatelné. Diplomat mu odpověděl, že za současných okolností
nemohou být lepší a že by je Londýn měl přijmout.40 Jak vidno, Británie se
musela smířit s faktem, že nemůže diktovat Číně své požadavky donekonečna; existovala jistá hranice, kdy i Londýn musel pochopit, že taktický i faktický ústup vyřeší více než lpění na své původní pozici. Docela trefně to vystihl
vyslanec Jordan: „Přeji si, abychom mohli Číňany i do budoucna ovlivňovat
v jejich volbě.“41
38

Peking dokonce poskytl koncesi na výstavbu domácí bankovní společnosti z provincie Čeťiang. „Ta už dokonce začala s výstavbou a ostře se postavila proti tomu, že by se vzdala
svých práv, i když B&CC a britské vyslanectví požadují znovuzahájení jednání o koncesi,
a to na základě smlouvy uzavřené v roce 1898.“ Petersson, Niels P.: Imperialismus und
Modernisierung. Siam, China und die europäischen Mächte 1895–1914 (dále jen Imperialismus).
München 2000, s. 226. Srov. rovněž Sun, E-tu Zen: The Shanghai-Hangchow-Ningpo Railway
Loan of 1908. The Far Eastern Quarterly, 10, 1951, 2, s. 136, 139; Chi, M.: c. d., s. 90–102.

39

Sun, E-tu Zen: c. d., s. 142; Petersson, N. P.: Imperialismus, s. 222.

40

Srov. TNA, FO 405/188, Sir E. Grey to Sir. J. Jordan, No. 27*, Foreign Office, February 9, 1908,
s. 26*; TNA, FO 405/188, Sir J. Jordan to Sir E. Grey, No. 28, Peking, February 9, 1908, s. 27.
Ve svých osobních poznámkách si napsal, že současné podmínky jsou „tak výhodné jako původní podmínky“. TNA, FO 350/5, Jordan Papers, Sir Francis Campbell, February 20, 1908,
f. 30.

41

TNA, FO 350/5, Jordan Papers, Sir Francis Campbell, February 20, 1908, f. 30.
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K podpisu smlouvy o půjčce na železnici Šanghaj-Chan-kchou-Ningpo
došlo 6. března 1908. Stejně jako u první transakce se jednalo o dohodu mezi
Waiwupu a British and Chinese Corporation; tentokrát se na čínské straně
přidalo ještě Juchuanpu.42 Obě strany se dohodly na pětiprocentní zlaté půjčce v hodnotě 1,5 miliónu liber, které měla B&CC poskytnout na výstavbu
výše zmíněné tratě, jež měla vést od Šanghaje v provincii Ťiang-su od bodu
spojujícího novou železnici s dráhou Šanghaj-Nanking k městům Chan-kchou a Ning-po v provincii Če-ťiang.43
Podobně jako u prvně zmíněné půjčky se čínská vláda měla zavázat,
že poskytnutý kapitál použije výhradně na realizaci výstavby, a ne na výkup půdy nebo na nějaké jiné platby. Článek tři dále uváděl předpokládanou dobu stavebních prací, která neměla překročit tři roky od data podpisu
smlouvy. Podmínky splácení se zásadním způsobem nelišily od předchozí
transakce, doba trvání půjčky byla stanovena na třicet let. Půlroční splátky
se měly deponovat na účet Hongkong and Shanghai Banking Corporation,
peníze na ně si měl Peking zajistit z provozu dráhy. Pokud by to nestačilo,
dohoda počítala s variantou, že si císařská vláda poradí jinak, konkrétně použije přebytky z Imperial Railways of North China, a případně i jiné zdroje,
které uzná za vhodné.44
Podobu dluhopisů měly dohodnout British and Chinese Corporation
a Juchuanpu, případně jeho pověřený zástupce, případně čínský vyslanec
v Londýně. Měly být vyhotoveny v angličtině a čínštině a měly nést faksimilii
podpisu zástupce ministerstva komunikací a jeho úřední pečeti, ale čínský
diplomatický zástupce v britském hlavním městě mohl ještě před emisí dluhopisů otisknout svou pečeť s faksimilií svého podpisu, aby prokázal jejich
pravost a autorizaci ze strany čínské vlády.45 Půjčka měla být veřejnosti nabídnuta pouze v jedné emisi dluhopisů co nejdříve od podpisu smlouvy (ne
déle než 12 měsíců po něm), čímž se lišila od předchozí finanční operace;
vzhledem k výši sumy obou transakcí se nejednalo o překvapivý fakt. B&CC
mohla dluhopisy nabídnout v Evropě i Číně a očekávala jejich upsání jak ze
strany Číňanů, tak ze strany Evropanů, a to za stejných podmínek, i když
měla zohlednit přání čínské vlády. Pokud by v průběhu výstavby železnice
42

Jednalo se ekvivalent ministerstva komunikací.

43

TNA, FO 228/2149, Shanghai-Hangchow-Ningpo Railway Agreement, s. 1.

44

TNA, FO 228/2149, Shanghai-Hangchow-Ningpo Railway Agreement, s. 2. Osmý článek,
stejně jako u předchozí půjčky, hovořil mimo jiné o povinnosti čínské vlády disponovat dostatečným kapitálem, nutným pro pokrytí plateb úroků a jistiny půjčky, které měly probíhat
náležitě a v plné výši. Tamtéž, s. 3.

45

TNA, FO 228/2149, Shanghai-Hangchow-Ningpo Railway Agreement, s. 3–4. Další část článku 10 hovořila o situaci, když se dluhopisy poničí nebo ztratí. Srov. tamtéž, s. 4.
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nastala situace, kdy by se nedostávaly finanční prostředky, měla deficit dorovnat císařská vláda, a to z takových zdrojů, jež by nedovolily přerušení
stavebních prací. Dohoda nevylučovala ani dodatečnou půjčku, jejíž úrok
i ostatní parametry by se nelišily od nynější smlouvy.46
Podobně jako v předchozích případech svěřovala dohoda výstavbu železnice a kontrolu stavebních prací plně do kompetence čínské vlády (Juchuanpu), která však měla najít schopného britského hlavního inženýra, který měl
být profesionálem s bezchybnou pověstí a jehož mohla vláda vybrat buď
ve Velké Británii, nebo přímo v Číně z nějaké již existující železniční společnosti. Z hlediska pracovního zařazení podléhal řediteli výstavby, kterého
určoval Peking.47 Vedlejší tratě, pokud by se jejich konstrukce jevila jako nutná, měl financovat čínský kapitál, pokud by však nestačil a vláda by žádala
o zahraniční investici, vcelku logicky měla dostat přednost British and Chinese Corporation. Společnost rovněž mohla poskytnout svá práva třetímu
subjektu, mělo se však jednat o britskou firmu a celou operaci mělo posvětit
ministerstvo komunikací. Byly vyhotoveny tři exempláře smlouvy (v čínštině
a angličtině), dva obdržela čínská vláda a jednu B&CC.48
Smlouva o půjčce na železnici Šanghaj-Chan-kchou-Ningpo obsahovala
pro Čínu výhodnější klauzule (např. oddělovala vlastní půjčku od administrativní kontroly železnice) než většina předcházejících dohod, které Říše
středu a zahraniční velmoci uzavřely.49 Obecně lze říci, že atmosféra po roce
1905 nahrávala důraznějšímu prosazování čínských zájmů a naopak nutila
v tomto případě Velkou Británii k ústupkům, které se projevily v konkrétních ustanoveních smluv o železničních půjčkách. Zároveň se však ukázalo,
že i když se Čína po rusko-japonské válce „probudila“, činnost jednotlivých
46

TNA, FO 228/2149, Shanghai-Hangchow-Ningpo Railway Agreement, s. 4–5. Článek 16 myslel na nečekanou finanční nebo politickou krizi, která mohla nepříznivě ovlivnit hodnotu
existujících akcií císařské vlády, a umožňoval navýšit časový horizont pro realizaci smlouvy,
maximálně však o 18 měsíců. Tamtéž, s. 5.

47

TNA, FO 228/2149, Shanghai-Hangchow-Ningpo Railway Agreement, s. 6.

48

TNA, FO 228/2149, Shanghai-Hangchow-Ningpo Railway Agreement, s. 7–8. Přednost mělo
jako v předchozím případech anglické znění. Smlouvu podepsali za čínskou stranu Hu Weite, Liang Shihyi (oblíbenec vlivného politika Jüan Š’-kchaje) a Kao Erh Ch’ien a za British and
Chinese Corporation John Bland. TNA, FO 228/2149, Shanghai-Hangchow-Ningpo Railway
Agreement, s. 8. Rozpis splátek srov. s. 9. Znění smlouvy srov. rovněž MacMurray, J. V. A.:
c. d., s. 702–716.

49

Huenemann, Ralph William: The Dragon and the Iron Horse. The Economics of Railroads
in China, 1876–1937. Cambridge (Mass.)–London 1984, s. 71. Britský vyslanec v Pekingu
Jordan ji označil za stejně výhodnou jako obě výše zmíněné smlouvy, i když musel velmi brzy
přiznat, že místní elity pokračují ve svých aktivitách, které trať Šanghaj-Chan-kchou-Ningpo
ohrožují. Chi, M.: c. d., s. 103. Podobně jako v případě železnice Ťiencin-Pu-kchou spadal
hlavní inženýr pod pravomoc čínského ředitele. Skřivan, A.: c. d., s. 16.
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místních elit a jejich odpor proti obecné a z jejich pohledu příliš smířlivé linii
vládní zahraniční politiky na její celkovou a fundamentální změnu nestačily.
Železniční půjčky, které Peking s velmocemi uzavřel, se současně staly posledním hmatatelným tlakem na Říši středu, jenž znamenal její podřízení se
zahraniční vůli.
Výstavba železnic v Číně a s ní související její financování patřily v první
dekádě 20. století v zemi mezi socioekonomická a politická témata číslo jedna. Britská železniční politika v sobě spojovala finanční, obchodní a politické
zájmy, a období po roce 1905 lze tak do jisté míry označit jako zlatý věk výstavby železnic, i když se poněkud změnily vnější okolnosti od doby, kdy byly
uzavřeny preliminární smlouvy (konec devadesátých let 19. století). Nejen
britský vyslanec v Pekingu John Jordan, ale i odpovědní úředníci v Londýně
si totiž uvědomili, že bude z hlediska železniční politiky vhodnější se zaměřit
na spolupráci jak s ostatními velmocemi (především s Německem a Francií,
později i se Spojenými státy americkými), tak se samotnou císařskou vládou.
Výstavba železničních tratí financovaná zahraničním kapitálem se stala jedním z nejviditelnějších aspektů ekonomické modernizace Říše středu v posledních letech před vypuknutím první světové války, resp. rokem 1911, kdy
se začal hroutit císařský režim. Téměř všechny důležité vrstvy společnosti
ji vnímaly jako důkaz růstu hospodářského významu země a byly ochotné
obětovat jejímu úspěchu i omezení suverenity nad vlastní realizací stavebních prací.

Resumé
Velká Británie a železniční půjčky v Číně v letech 1907–1908.
K problému britského vlivu v Říši středu před rokem 1914
Velká Británie uzavřela v letech 1907–1908 smlouvy na tři důležité železnice, u nichž bylo bezpodmínečně nutné zajistit financování jejich výstavby
– Kanton-Kowloon, smlouva o půjčce podepsaná 7. března 1907, Ťien-cin-Pu-kchou (kde se o úspěch dělila s Německem, smlouva podepsaná 13. ledna 1908) a Šanghaj-Ning-po, smlouva podepsaná 6. března 1908 – ve všech
případech se však jednalo o koncese z roku 1898, jejichž realizace byla možná
až po několika letech zdlouhavých jednání, kdy Londýn musel po skončení
rusko-japonské války v roce 1905 pochopit, že dosavadní politika nadřazenosti vůči Říši středu nemůže pokračovat a že nastává doba pro její změnu.
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Obecně tak lze říci, že atmosféra po roce 1905 nahrávala důraznějšímu
prosazování čínských zájmů a naopak nutila v tomto případě Velkou Británii
k ústupkům, které se projevily v konkrétních ustanoveních smluv o železničních půjčkách. Výstavba železnic v Číně a s ní související její financování
patřily v první dekádě 20. století v zemi mezi socioekonomická a politická
témata číslo jedna. Britská železniční politika v sobě spojovala finanční, obchodní a politické zájmy, a období po skončení rusko-japonské války lze tak
do jisté míry označit jako zlatý věk výstavby železnic v Říši středu, i když se
změnily vnější podmínky pro její realizaci.
Klíčová slova: Velká Británie, Čína, železnice, půjčky, velmoci

Summary
Great Britain and Railway Loans in China in Years 1907–1908.
About the British Influence in the Middle Kingdom before 1914
In 1907–1908 Great Britain made contracts for three important railways,
for which it was necessary to assure funding of their construction – Kowloon-Cantoon, a loan agreement signed on 7 March 1907, Tientsin-Pukow
(where Britain shared success with Germany), signed on 13 January 1908),
and Shanghai-Ningpo, an agreement signed on 6 March 1908. However, all
of them were licenses from 1898, which might be realized only after few years
of protracted negotiations. After the end of Russo-Japanese war in 1905,
London perceived that the existing policy of dominance in a relation to the
Middle Kingdom could not continue and time for a change came. It might be
generally stated that the atmosphere after the year 1905 played on the behalf
of Chinese interests and on the contrary, it forced Great Britain to concessions
which could be observed in concrete articles of agreements about railway
loans. The construction of railways in China and its funding belonged to the
fundamental socio-economic and political topics in the country in the first
decade of the 20th century. British railway policy interconnected financial,
business and political interests and the period after the Russo-Japanese war
may be termed such as the golden age of a railway construction in the Middle
Kingdom, though external conditions for its realization were changed.
Keywords: Great Britain, China, railway, loans, powers
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Československo-egyptské vztahy
v letech 1948–1953
Veronika Vavrečková
1 Úvod
Tato práce se zabývá československo-egyptskými vztahy v letech
1948–1953. Egypt byl vůbec první zemí na africkém kontinentě, se kterou
Československo navázalo oficiální diplomatické styky a vztahy nebyly přerušeny ani v době druhé světové války. Nicméně jejich kontinuita byla značně
narušena. Po druhé světové válce bylo hlavní prioritou navrátit vztahy minimálně na stejnou úroveň jako před vypuknutím války. Roli zde samozřejmě
sehrály i osobnosti československého zastupitelského sboru v Egyptě, kde
v první řadě musíme vyzdvihnout Jaroslava Šejnohu.1 Již v tomto období zaznamenaly vztahy s Československem znatelné zhoršení. Dalo by se říci, že
jedinou oblastí, kde vzájemné vztahy neutrpěly, byl obchod. Hodnoty vývozu
a dovozu dokonce převýšily předválečnou úroveň a do jisté míry se i změnil
charakter zboží, kdy se zejména ze strany Československa rozšířil sortiment
exportovaných komodit.2 Cílem této studie je proto mapování dalšího vývoje a směru, kterým se vztahy nadále ubíraly. Stejně jako v předcházejícím
období je potřebné vztahy líčit a analyzovat s ohledem na vývoj zahraniční
politiky obou států.
Ačkoli je v české literatuře Egyptu věnováno desítky publikací, většinou
se jedná o tématiku starověkého Egypta a hlavní pozornost je upřena především na umění a kulturu. Dějinami 20. století se publikace českých autorů
zabývají jen okrajově, přičemž mezi nejdůležitější práce k dějinám moderního Egypta patří Dějiny Egypta. Z toho důvodu jsem ve své studii čerpala
především z bohaté zahraniční literatury, která přináší cenné poznatky hlavně pro vnitropolitický vývoj v Egyptě. Ještě užší seznam publikací se nám
nabízí v oblasti československo-egyptských vztahů. V tomto ohledu je největší pozornost věnována československé egyptologii. Ve většině publikací
a odborných textech dávají autoři nejvíce prostoru počátkům československo-egyptských vztahů, a to hlavně navázání diplomatických styků. Z tohoto
1

Právě Jaroslav Šejnoha se zasloužil o udržení vztahů i v době druhé světové války. Jeho pozice
zde nebyla jednoduchá a úřad musel dokonce na nějaký čas přemístit do Jeruzaléma.

2

Vavrečková, Veronika: Československo-egyptské vztahy v letech 1945–1948. Mezinárodní
vztahy, 1, 2015, s. 73–87.
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období se totiž dochovalo poměrně mnoho materiálů, které umožňují systematické zpracování. O vzájemných vztazích po druhé světové válce vyšly
spíše dílčí studie.3 Z těchto důvodů v této studii čerpám především z archivních materiálů Ministerstva zahraničních věcí, které skýtají možnosti i pro
další výzkum. Klíčovým zdrojem informací mi byl zejména fond Teritoriální
odbory a fond Diplomatický protokol. Jako další primární zdroje pro studii
byly použity materiály uložené v Archivu Kanceláře prezidenta republiky, ale
pro sledované období je zde k nalezení pouze minimum informací. Je také
nutné dodat, že především k materiálům po únoru 1948 je třeba přistupovat
kriticky. Zatížení komunistickou ideologií je patrné a je evidentní, že některé
informace byly jejich autory desinterpretovány ve prospěch komunistického
režimu.

2 Vnitropolitický vývoj v Egyptě
Abychom mohli lépe porozumět charakteru československo-egyptských
vztahů, měli bychom alespoň okrajově nastínit vnitropolitický vývoj v Egyptě, který právě v tomto sledovaném období zaznamenal rozsáhlé zásadní
změny.
Ačkoli si některé národy procházely revolucí pravidelně, v případě Egypta tomu tak rozhodně nebylo. Tamní obyvatelstvo bylo vždy snadno manipulovatelné, což bylo výsledkem toho, že většina žila na vesnici, kde byla
odříznuta od politického dění. Navíc Egypťané byli zvyklí se po staletí podřizovat autoritám. Ovšem v momentě, kdy se začaly objevovat nekompetentní
vládnoucí vrsty, nastal zlom a společnost začala směřovat k revoluci. Od roku
1945 se tedy Egypt pohyboval v krizi. Dosavadní politické síly ztratily moc
a nové politické síly toho využily, aby ji získaly.4 Krátce po druhé světové
válce začala řada politických nepokojů. Na jedné straně tu bylo Muslimské
bratrstvo, které zpochybnilo ligitimitu parlamentu, na druhé straně nové
socialistické hnutí, které se angažovalo ke změně politické a ekonomické
struktury. Tím se vytvořil jakýsi ideologický mix poválečného Egypta. Nacionalistické protesty se opakovaly v letech 1945–1946, když se egyptská vláda
pokusila znovu projednat vztahy s Británií. Potom znovu v letech 1947–1948,
3

Např. Gombár, Eduard: Československo a Egypt v letech 1920–1970. Bulletin Společnosti
česko-arabské, 2, 2009, s. 9–12; Zídek, Petr – Sieber, Karel: Československo a Blízký východ
v letech 1948–1989. Praha 2009.

4

Goldschmidt, Arthur: Modern Egypt: The Formation Of A Modern Nation-State. London
1988, s. 79–82.
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kdy vyvstala palestinská otázka a následně 1950–1951, kdy wafdistická vláda
jednostranně zrušila anglo-egyptskou dohodu.
Na blížící se konec starého režimu také ukazovala rostoucí nepopularita
krále, frekventované střety mezi zástupci různých politických proudů, atentáty na přední politické představitele, trvalé dělnické nepokoje v továrnách,
násilí na venkově apod. To vše nasvědčovalo bankrotu starého režimu.5
Po roce 1946 měla v Egyptě rozhodující slovo strana Wafd a to přesto,
že měla za sebou několik korupčních afér.6 V lednu 1950 se Wafdu podařilo
vyhrát i parlamentní volby a to proto, že chtěla Egypt definitivně zbavit britského vlivu.7 V roce 1951 byly ze strany Egypta jednostranně vypovězeny
anglo-egyptské smlouvy. Tento akt ale Velká Británie neuznala. Na počátku roku 1952 padla wafdistická vláda, vystřídalo se šest úřednických vlád
a Egypt se nacházel v politickém chaosu.8
Následovala nepřetržitá řada nepokojů, která vyvrcholila v lednu 1952.
Předseda vlády Nahas Pasha na tzv. „Black Saturday“ proti demonstrantům
tvrdě zakročil tím, že nechal zapálit centrum Káhiry.9 Nepokoje tím byly sice
utlumeny, ale celý státní systém byl na pokraji kolapsu a jedinou autoritou se
stala armáda.10 Tyto nepokoje se svým způsobem dotkly i Československa.
Poškozena byla i budova Centrokomision, ve které měla podíl československá společnost Merkurie. Vyslanectví nakonec nepodalo žádnou oficiální
stížnost a žádost na náhradu škod, situaci si tak řešila sama poškozená společnost.11
Lednové nepokoje měly své definitivní vyústění 23. července, kdy došlo
k převratu tím, že se moci chopili policejní důstojníci. Král Faruk abdikoval
ve prospěch svého malého syna Prince Ahmada Fuada, který na trůn ale nikdy nenastoupil a královská rodina byla ještě týž den vyhoštěna z Egypta. Nastalá situace musela být neprodleně vyřešena, protože post krále dál existoval
a původní vláda také. Vůdčí silou revoluce se stal Mohhamed Naguib.12 Hnu5

Jankowski, James: Nasser’s Egypt, Arab Nacionalism And The United Arab Republic. Boulder
2002, s. 13–14.

6

Laqueur, Walter: Nasser’s Egypt. Michigan 1956, s. 18.

7

Macek, Zdeněk: Blízký a střední východ po roce 1945. Plzeň 1995, s. 56.

8

Tamtéž, s. 57.

9

Laqueur, W: c. d., s. 18.

10

McGregor, Andrew: A Military History Of The Modern Egypt. London 2006, s. 249–250.

11

Archiv Ministerstva zahraničních věcí Praha (dále jen AMZV Praha), Teritoriální odbory
– obyčejné (dále jen TO – O) 1945–1959, SAR, kart. 7, č. 128.110/52-AO-4, Československo-egyptské vztahy /I. pololetí 1952/.

12

McGregor, A.: c. d., s. 249–250.
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tí, které mělo na svědomí celou revoluci, se nazývalo „Free officers“ („Svobodní důstojníci“)13 a postupně se formovalo již od konce roku 1949.14 Free
officers mělo deset členů ve věkovém rozmezí 30–35 let a většina z nich měla
úzké vazby na Muslimské bratrstvo.15 Krátká vláda důstojníků tak představovala období, kdy se rozhodovalo, jaký režim v Egyptě bude nastolen. Dosavadní politické síly byly zdiskreditovány a nová cesta zatím nebyla jasná.16
Skutečným lídrem skupiny revolucionářů byl třicetičtyřletý „Lieutenant
Colonel“ Gamal Abdel Nasser. V televizi se objevoval jako mladý usměvavý muž, který hovořil dobře anglicky a s rozvahou. Nasser disponoval jednou z velkých předností – uměl si podmanit srdce lidí a získat jejich přízeň.
K tomu zajisté přispěl i fakt, že na rozdíl od vůdců z minulosti přišel Nasser
ze střední třídy.17
Hned následující období tu došlo k řadě významných reforem, např. byly
zrušeny tituly pasha a bey, politické strany byly oficiálně vyzvány, aby zanechaly korupce, bylo zakázáno Muslimské bratrstvo a jeho vůdce al-Hodeibi
byl uvězněn.
Ovšem první pokusy o okamžité nastolení demokracie byly záhy potlačeny. Sám generál Naguib, který se stal 19. června 1953 prvním prezidentem
Egypta, podporoval návrat k ústavnímu životu.18 Naguib byl zároveň i předsedou vlády. Místopředsedou a ministrem vnitra se stal Gamal Abdan Nasser.19 Egypt o změně ústavního pořádku neprodleně informoval vlády zemí
a jejich zastupitelské úřady v Egyptě.20 Československo v této záležitosti neblahopřálo ani prezidentovi ani ministrovi zahraničních věcí, pouze potvrdilo přijetí zprávy o změně režimu.21 Tento postoj opět potvrzoval, že vztahy
mezi státy v tomto období byly značně chladné.

13

Tamtéž, s. 250–251.

14

Gordon, Joel: Nasser’s Blessed Movement. New Yourk 1992, s. 39.

15

McGregor, A: c. d., s. 250–251.

16

Marsot Al-Sayyid, Afaf Lufti: A Short History Of Egypt. Cambridge 1985, s. 79.

17

Lengyel, Emil: Modern Egypt. London 1979, s. 50.

18

McGregor, A.: c. d., s. 249–250.

19

Macek, Z.: c. d., s. 56.

20

AMZV Praha, TO – O 1945–1959, SAR, kart. 9, č. j. 837/53, Káhira, 19. 6. 1953.

21

AMZV Praha, TO – O 1945–1959, SAR, kart. 9, č. j. 122. 332/33/A02, Káhira, 8. 7. 1953.
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3 Politická linie československo-egyptských vztahů, československý
diplomatický sbor v Egyptě a zastupitelský úřad v Káhiře
Ve sledovaném období, tedy v letech 1948–1953, byly vztahy mezi Československem a Egyptem na kritické úrovni. Pokud tento stav srovnáme
s předcházejícími etapami, dojdeme k závěru, že československé diplomacii se v Egyptě dařilo především v meziválečném období. Po druhé světové
válce byla politická linie československo-egyptských vztahů podstatně ovlivněna mezinárodní situací. V Egyptě se šířily obavy z komunistického vlivu
a na druhé straně se Československo stále pevněji začleňovalo do levicového
bloku. Lze proto konstatovat, že tyto roky byly vztahy skutečně v krizi. Její
prohloubení nastalo ještě poté, co Československo podpořilo zbraňovými
dodávkami Izrael v době izraelsko-arabského konfliktu. V důsledku toho
dokonce došlo ze strany egyptských politických představitelů k bojkotu československého vyslanectví v Káhiře. Tím zaujímala naše republika ze všech
vyslanectví v Egyptě nejhorší pozici. Jediný, kdo byl ochotný náš úřad navštěvovat, byl ministr kultury Taha Hussein, který patřil k levicovému křídlu.22
Negativně se zde podepsal i únorový převrat 1948. Zde již byla zcela patrná odlišná zahraničně-politická orientace. Jak bude blíže popsáno
v následující kapitole, svoji ne příliš pozitivní roli sehráli i představitelé československého zastupitelského sboru v Káhiře.
Na počátku padesátých let krize mezi státy dosáhla vrcholu. To dokládá
i fakt, že se téměř nedochovaly politické zprávy. Jako hlavní zdroj informací
proto slouží fond Teritoriální odbory.23 Oproti předcházejícím obdobím byla
strohá i korespondence mezi státy i zdvořilostní oficiality se omezily na minimum. Výjimku činilo úmrtí prezidenta Klementa Gottwalda v březnu
1953. Do Československa byl zaslán egyptskou vládou soustrastný telegram
a několik diplomatů přišlo osobně kondolovat na československý zastupitelský úřad.24 Československé vyslanectví poté zaslalo do Prahy knihu obsahující podpisy diplomatů a egyptských občanů, kteří přišli osobně kondolovat.25
Ke zlepšení vztahů přispěla až akreditace Arnošta Karpíška 4. listopadu 1954
22

AMZV Praha, Diplomatický protokol (dále jen DP) 1945–1959, Egypt, kart. 27, odd. A/IV-5,
Káhira, nedatováno.

23

Za rok 1950 byla poslední zpráva z října. Za rok 1951 je k dispozici pouze jedna politická
zpráva a za rok 1952 několik málo zpráv z měsíce ledna. Též za rok 1953 je k dispozici pouze
jediná politická zpráva (srov. Zídek, P. – Sieber, K.: c. d., s. 53).

24

AMZV Praha, Politické zprávy, kart. 1, č. 123.752/53-AO3, Egypt, hospodářsko-politická
zpráva za březen, duben a květen 1953, 31. 5. 1953.

25

AMZV Praha, DP 1945–1958, Egypt, kart. 5, č. j. 605/53, Káhira, 28. 4. 1953.
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československým vyslancem v Káhiře. Ale i v tomto případě se následné vztahy držely v rámci běžných obchodních styků.26
Klíčovou roli ve vzájemných vztazích nepochybně sehrála i rozsáhlá
reorganizace na Ministerstvu zahraničních věcí. Po druhé světové válce si
prošlo Ministerstvo zahraničních věcí zásadními proměnami. Nejpatrnější
jsou ty, ke kterým došlo po únoru 1948. Po smrti Jana Masaryka se stal ministrem zahraničí Vladimír Clementis. Změna v této funkci přinesla i změnu
v zahraničně-politické orientaci, kdy se Clementis snažil co nejvíce vyhovět
požadavkům Sovětskému svazu. To se projevilo především přesunem československé ekonomiky na východní trhy a jednáním o spojenectví se sovětizovanými státy.
Co se týče personálního obsazení, tak přímo v ústředí ministerstva
i v zastupitelských úřadech v zahraniční, nejprve k výrazným změnám nedocházelo, protože Clementis se snažil co nejméně narušit chod ministerstva. Drastická reorganizace vypukla až na jaře 1949. Celá struktura byla
rozdělena do čtyř základních skupin a jejich řízením byli pověřeni náměstci
ministra. Nejdůležitějšími složkami byly nově teritoriální odbory. Ty byly považovány za základní nástroje československé zahraniční politiky k zemím,
pro které územně příslušely. Obstarávaly tak prakticky veškerou agendu plynoucí z politických, ekonomických a dalších vztahů.27 „Jejich vedoucí zodpovídali za instruování zastupitelských úřadů v zahraničí…“28 Poté, co byl
Clementis 13. března 1950 zbaven funkce, novým ministrem zahraničních
věcí se stal Viliam Široký. O tom, že se jednalo přinejmenším o nestandardní
volbu, vypovídala skutečnost, že do té doby se zahraniční politikou prakticky
nezabýval.29
Dne 31. ledna 1953 byl Široký za nejasných okolností vystřídán dosavadním místopředsedou Národního shromáždění Václavem Davidem, který se
na tomto postu udržel celých 15 let. Na rozdíl od svého předchůdce se mu
podařilo znovu aktivizovat zahraniční politiku.30 Do roku 1953 nebyly tedy
vztahy se zahraničním na dobré úrovni. Ne jinak tomu bylo v případě Egypta. Důkazem je rychlé střídání československých zástupců na vyslanectví
v Káhiře a udržování vztahů na nižší diplomatické úrovni.
26
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Dne 9. července 1947 bylo rozhodnuto o odvolání Jaroslava Šejnohy a to
i z postu řeckého a habešškého vyslance.31 Ve funkci byl nahrazen Františkem
Kruckým, který své pověřovací listiny odevzdal 12. dubna 1948 v paláci Abdine.32 Již v březnu byl přijat ministrem zahraničních věcí Kchachaba pašou.
To, že na audienci u krále musel čekat další měsíc, vyvolalo pochybnosti, zdali se jedná o běžný postup.33 Ministr zahraničí sice přislíbil, že přijetí u krále
se F. Kruckému dostane v obvyklé lhůtě do deseti dnů, ale koncem března
v Káhiře došlo k několika ozbrojeným nepokojům. Tudíž zpožděnému přijetí nelze přikládat zvláštní význam.34 Velmi záhy došlo k jeho přeložení zpět
do ústředí. O nastalé situaci osobně informoval Kruckého 2. října Josef Klvaňa, který dočasně převzal úřad jako chargé d’affaires.
Krucký tento způsob odvolání považoval za „nestoudný“. Argumentoval
tím, že je právně neplatný, protože ministr zahraničních věcí mu tuto skutečnost neoznámil přímo osobně. Neshody ohledně odvolání Kruckého byly
hojně probírány i v egyptském tisku. Proto musel Klvaňa často vysvětlovat, že
odvolání je čistě vnitřní záležitostí Československa a nesouvisí s československo-egyptskými vztahy. Klvaňa byl nakonec po dlouhých průtazích 24. října
přijat u ministra zahraničních věcí. Ten ho však ujistil, že za jediného řádného československého diplomata v Egyptě považuje právě jeho.35 Negativní tisková kampaň ale přispěla k tomu, že některými politickými představiteli byl
vnímán „jako nebezpečný komunista“. Za tato nařčení se šéf diplomatického
protokolu Midhat Ziwer později omluvil až pozdějšímu vyslanci.36 Celá situace pochopitelně nevrhala na Československo dobré světlo a svědčila o jeho
nejednotných názorech v otázkách zahraniční politiky.37 Josef Klvaňa ani
další navrhovaný kandidát Jiří Chalupa „agrément“ pro vyslance nedostali.
Příčinou pravděpodobně bylo, že na každého diplomatického představitele,
který pocházel z východního bloku, bylo pohlíženo jako na potenciálního
propagátora komunistického režimu. Proto také ministr zahraničí Salah el-Dine prohlásil, že se spokojí „vzájemným zastoupením chargé d’affaires“.38
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V letech 1948–1950 zde působil Vladimír Hellmuth.39 Ten se nepohyboval pouze v politických, ale i v literárních kruzích a byl umělecký činný.40 Jeho
nástupcem byl v letech 1950–1952 Karel Novotný a v letech 1952–1954 Zdeněk Pravda.41 K první jeho oficiální návštěvě u vedoucího diplomatického
protokolu na egyptském ministerstvu zahraničních věcí došlo 6. září 1952.
Z rozhovoru, který vedl s egyptským úředníkem, bylo partné, že Egypťané
vnímali československé diplomatické představitele jako reprezentanty komunistického bloku. V této souvislosti byl Zdeněk Pravda upozorněn na skutečnost, že mnozí vyslanci zřejmě nebudou ochotni s ním udržovat kontakty.
„…Je možné, že mnohý z navštívených by Vás nerad přijímal v obavě před
nařčením, že se často stýká s komunisty.“42 Dále podotýkal, že Čechoslováci,
Bulhaři, Rusové a další členové východního bloku žijí v Egyptě jako uzavřená
skupina. Z archivních materiálů je skutečně patrné, že Čechoslováci s ostatními představiteli diplomatických sborů příliš četné styky neudržovali.
Po roce 1953 vzájemné vztahy dosáhly lepší úrovně a to se odrazilo
i na změně personálního obsazení zastupitelského úřadu v Káhiře. Od srpna
1953 narůstal počet personálu a dosavadní budova se svými prostory přestávala být dostačující, proto bylo nutné hledat prostory nové. Vzhledem
k tomu, že nebyla k dispozici vhodná budova, tak byla žádoucí alespoň rekonstrukce té stávající.43 Také je evidentní zlepšení ve způsobu vedení agendy.
Ministerstvo zahraničí uvádělo, že do nástupu Zdeňka Pravdy na vyslanectví
v Káhiře, byl úřad veden nedostačujícím způsobem o to jak po administrativní stránce, tak i po stránce udržování dobrých vztahů s Egyptem. Naopak
negativně je hodnoceno jeho informování o politicko-hospodářské situaci.44
Tím, že se zvýšil počet personálu, se logicky dostávalo do Československa
více zpráv, ne vždy však byly v náležité kvalitě. Např. referent Josef Vejnar zasílal svérázné až familiární informace, ve kterých si stěžoval na nedostatečný
komfort, automobily, špatnou archivaci předchozích zpráv apod.45
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4 Egyptský diplomatický sbor v Československu
V letech 1949–1953 Egypt v Československu reprezentoval Mohamed
Mohamed El Said Mater Bey.46 Některé prameny se ale zmiňují o jeho odvolání s tím, že do úřadu roku 1950 nastoupil Youssef Mohamed Kabil47 a poté
roku 1952 dočasně Hussein El Ahmadi El Zawahry.48 Vzájemné vztahy byly
udržovány na úrovni chargé d’affaires, což Egypt zprvu považoval za vyhovující.
Jako egyptský vyslanec měl nastoupit Mohamed Abdel Moneim Mohamed, který za tímto účelem 3. února 1953 navštívil československé vyslanectví v Káhiře.49 K nástupní audienci byl přijat prezidentem Antonínem
Zápotockým 18. dubna.50 Jeho jmenování však předcházely jisté obtíže.
Moneim měl nastoupit do funkce jako „mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr Jeho Veličenstva krále Egypta a Súdánu“.51 Československo
však nechtělo titul krále Súdánu přiznat egyptskému panovníkovi. Situace
byla vyřešena tak, že československá strana takto egyptského krále v žádných
oficiálních dokumentech nenazývala. Z toho se také nedalo vyvodit, že by
Československo titul súdánského krále uznalo.52 Po přijetí nového vyslance
následovaly zdvořilostní návštěvy a prohlídka průmyslového podniku Jitex
v Písku.53
V padesátých letech egyptská vláda přistupovala k řadě úsporných opatření. Jedno z nich se týkalo zastupitelských úřadů v cizině, kdy se měl snižovat jejich počet. Bylo stanoveno, že proběhne sloučení egyptských vyslanectví
do Prahy a Moskvy. Odtud budou udržovány styky s ostatními zeměmi
střední a východní Evropy. S tím, že pražské vyslanectví bude personálně
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posíleno.54 Pro Československo se jednalo veskrze o pozitivní krok, protože
i nadále mělo umožněno bezprostřední kontakty s egyptskými diplomaty.

5 Zahraniční politika Egypta a její vliv
na československo-egyptské vztahy
Egypt byl po druhé světové válce pod vlivem Velké Británie, ale i Spojených států amerických. Politická orientace byla spíše pravicová.55 Velmi silně
ovlivnil egyptský vývoj arabsko-izraelský konflikt, který započal roku 1948
po vyhlášení nového židovského státu Izrael. Jednalo se o konflikt, který negativně působil i na československo-egyptské vztahy.
Československo bylo jednou ze třiceti tří zemí, které na Valném shromáždění OSN hlasovaly pro rozdělení Palestiny. Československá vláda oficiálně
uznala nezávislost Izraele 19. května 1948, pět dní po jeho vyhlášení. Navíc
Československo poskytlo Izraeli rozhodující vojenskou pomoc, která přispěla k vyhrání války. Ovšem poté, co v Izreali získali komunisté jen malou
podporu, nastal v politice obrat a Československo od roku 1955 opět začalo
zbraňovými dodávkami výrazně podporovat Egypt.56
Koncem čtyřicátých let se Egypt zapojil do sporu o Erytreu. Zavázal se, že
bude podporovat její nároky a bude proti italskému mandátu. Bylo proto více
než žádoucí, aby Československo stálo na straně arabských států podporujících Erytreu a tím si alespoň částěčně získalo přízeň, o kterou přišlo v době
arabsko-izraelského konfliktu.57
Na tlak egyptského lidu schválila sněmovna 15. října 1951 zákon o zrušení anglo-egyptské smlouvy z roku 1936. To se projevilo především v následujích letech většími možnostmi spolupráce s ostatními státy včetně
Československa. Také byla zrušena smlouva z roku 1899 o společné vládě
v Súdánu.58 Egypt si nárokoval výhradní vládu nad Súdánem a egyptský král
byl zároveň označován jako král Súdánský. Tento titul však nechtěla československá vláda oficiálně uznat.
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6 Československo-egyptské obchodní vztahy
Od roku 1945 do července 1949 nebyl na vyslanectví prakticky žádný
obchodní přidělenec. Což bylo způsobeno faktem, že o Egypt do té doby
nejevilo Československo potřebný zájem. Egypt ale evidentně skýtal značné
obchodní možnosti.59 Pro obchod po druhé světové válce byla stejně jako
v meziválečném období charakteristická pasivní obchodní bilance.60
Je také nutné podotknout, že struktura průmyslové výroby Československa byla ovlivněná pětiletým plánem pro roky 1949–1953. Ještě do února
1948 byl zahraniční obchod především v rukou soukromých firem, u dovozu
v 70 %, u vývozu v 38 %. Situace se změnila v dubnu61, „kdy se Ústavodárné
národní shromáždění usneslo na státní organizaci zahraničního obchodu“.62
„Organizační výstavba státního monopolu zahraničního obchodu probíhala tím způsobem, že od roku 1948 byly zřizovány výsadní společnosti pro
vývoz a dovoz. Měly formu akciových společností, což jim umožnilo rychle navázat spojení na kapitalistických trzích. V roce 1952 byl vydán první
statut výsadních společností pro zahraniční obchod a v roce 1953 byly výsadní společnosti přeměněny na podniky zahraničního obchodu.“63 Celkově
zahraniční obchod s rozvojovými zeměmi poklesl z 1,5 miliardy Kčs v roce
1948 na 0,9 miliardy Kčs v roce 1953. Obchod s Egyptem zaznamenal propad
v roce 1950 a v roce 1953, kdy dosahoval obdobných hodnot. Naopak vyšších
hodnot dosahoval obrat v letech 1951 a 1952.64
V lednu 1948 můžeme zaznamenat první výraznější změny. Egypt vydal
zprávu o novém dovozním režimu pro země šterlingové oblasti, kterým tím
nabízel výhodnější podmínky. Pro Československo bylo tedy nutné dovozní
podmínky vyřešit co nejdříve. Naskytla se možnost uzavřít smlouvu podporující obchodní výměnu a tím získat podmínky stejné jako země šterlingu.65 V případě, že by československá strana vyhověla egyptskému návrhu,
znamenalo by to, že se Československo stane první zemí šterlingové oblasti,
které by se tyto výhodnější vývozní podmínky do Egypta týkaly.66 V březnu
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Egypt skutečně uvolnil dovoz i pro Československo. Zboží, které bylo uvedeno na listinách, mohlo být dováženo bez dovozního povolení.67
Když v únoru 1948 došlo v Československu k politickému převratu,
Egypt se bezprostředně poté vyjádřil v tom smyslu, že obchod mezi zeměmi
tím nebude narušen. Podle sdělení československého hospodářského sdružení v Londýně vyplývalo, že Egypt nebude bránit dovozu československých
výrobků ba naopak, že ho bude podporovat. Zájem byl projeven především
o kuchyňské nářadí, stroje na chemické čištění, porcelán, spodní prádlo,
příbory a jiné.68 Nicméně v následujících měsících vzájemný obchod stejně
velmi utrpěl. Z důvodu podpory Izraele se neuskutečnily původně plánované dodávky zbraní. Chargé d’affaires Vladimír Hellmuth se tedy po právu obával, že by tato skutečnost mohla vést i k přerušení diplomatických
styků. Proto navrhl egyptské vládě poskytnout alespoň pušky staršího typu.
Jednalo se spíše ale o bezvýznamné gesto. Otázka nespokojenosti ohledně
zbraňových dodávek se projevila i zkraje následujícího roku, kdy Vladimír
Hellmuth navštívil státního tajemníka ministerstva zahraničních věcí Hassuna pašu. Ten mu sdělil, že Egypt není ani tak zklamaný tím, že Československo dodává zbraně do Izraele, ale spíše tím, že Egyptu nedodalo nic.69
Krátce na to se vztahy začaly zlepšovat a ze strany Egypťanů mizely slovní
útoky proti československému komunistickému režimu. Tím se opět otevřela možnost k dodávkám zbraní.70 Konkrétně měl Egypt zájem o 200 tanků,
200 obrněných vozidel, 60 až 100 stíhaček, nákladní a terénní vozy a děla.71
Součástí obchodní a platební dohody, která byla podepsána v říjnu 1951, byl
důvěrný protokol určující, že Československo dodá Egyptu oproti egyptské
bavlně zbraně a munici v hodnotě šest miliónů egyptských liber.72 „Jednáním
byl pověřen egyptský chargé d’affaires v Praze Youssef M. Kabil, který jednal
s ministrem zahraničních věcí Viliamem Širokým a ministrem zahraničního
obchodu Antonínem Gregorem. Vývoz zbraní byl ze strany Československa
ale zamítnut.“73
Nicméně v letech 1949–1953 zůstával pro Československo nejdůležitějším obchodním partnerem z rozvojových zemí stále Egypt. I jeho hodnoty kopírovaly obecný trend zahraničního obchodu. Snižoval se především
67
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vývoz z Egypta, oproti roku 1948 byl v roce 1953 nižší o 47 %, ale dovoz
do Egypta byl oproti tomu o 10 % vyšší.74
Jak bylo výše zmíněno, československý dovoz do Egypta utrpěl podporou
Izraele. Neméně zásadní vliv měla politická orientace Československa. Roku
1949 byly zaznamenány egyptské výzvy na bojkot zboží z východních zemí.
Jednalo se o pobízení majitelů restaurací, hoteliérů, průmyslníků apod., aby
kupovali zboží převážně anglické. Tato zpráva ovšem může být zavádějící,
protože pocházela z utajeného soukromého zdroje.75 Roku 1949 se objevilo
i omezení na import skla do Egypta za účelem ochrany domácího sklářského
průmyslu. Dovážet se mohlo pouze tabulové sklo, lahve a křišťál. Pro některé
země jako Německo a Japonsko byl dokonce vývoz zcela zamezen. Přesto se
toto nařízení dotklo nejvíce Československa, protože bylo největším exportérem skla do Egypta.76
Vladimír Hellmuth také upozorňoval na to, že v tomto období byly značné možnosti pro dovoz textílií, které bohužel Centrotex plně nerozvinul.77
V červenci 1949 se v egyptském tisku objevila nepravdivá zpráva, že Československo nabízí Egyptu zbraně výměnou za bavlnu.78
Na sklonku roku 1949 založil Abdel Ghafar el Said v Praze tzv. arabskou
obchodní komoru. Jednalo se však o nelegální instituci, která měla sloužit
pouze osobním potřebám výše jmenovaného. Poté, co byla celá záležitost ministerstvem zahraničních věcí prošetřena, byla komora rozpuštěna.79 Oficiální žádost o založení spolku přišla na ministerstvo vnitra 2. ledna 1950. Celý
název zněl „Arabská obchodní komora pro Střední Evropu“. Mezi stanovy
spolku patřilo např. sledování možností spolupráce mezi zeměmi střední Evropy a států Arabské ligy, podpora hospodářských styků, hájení zájmů států
Arabské ligy, podávání informací o trzích, výstavách, podnicích aj.80
Dalším faktorem, který omezoval vzájemný obchod, byla absence oboustranně lukrativní obchodní smlouvy. K uzavření obchodní a platební dohody došlo až v říjnu 1951. S tím, že po roce měla být dohoda automaticky
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prodloužena.81 Základem byla smlouva z 16. března 1930.82 Oba státy k tomuto kroku vedly pádné důvody. Československo usilovalo o uzavření nové
dohody proto, aby si pojistilo nákup bavlny.83 Náš textilní průmysl byl prakticky závislý na dovozu dlouhovlákné bavlny karnaku, ze které se zpracovávalo zboží především na další export.84 Egypt projevil zájem o nové rozšíření
dovozu a v listopadu 1950 předložil seznam zboží, o jejichž import by měl
zájem.85 Dne 4. února 1950 byl egyptskou stranou podán návrh na československo-egyptskou platební dohodu.86 K podepsání došlo 24. října 1951.
Za Československo ji podepsal ministr zahraničního obchodu dr. Gregor
a za Egypt chargé d’affaires dr. Kabil. Tím bylo stvrzeno, že obchod bude
uskutečňován v egyptských librách na základě „sběrného účtu“, který povede
Egyptská národní banka.87 Jednalo se o bezúročný účet placený v egyptských
librách s tím, že Československu byl poskytnut mezní úvěr do výše milión
egyptských liber. Součástí byla i tajná dohoda, co by se dělo v případě, že by
se změnil poměr egyptských liber ke zlatu.88 Dále zde byla připojena dohoda
o využívání především egyptských lodí a preferování egyptských obchodních
zástupců.89 Státy se také zavázaly, že si budou poskytovat nejlepší možné podmínky pro výměnu zboží a tím se pokusí posílit obchod.90 I po jejím uzavření
zůstával nejvýznamnější obchod s bavlnou. Naproti tomu Československo
do Egypta dodávalo především cukr.91
Již v listopadu 1952 došlo k porušení této dohody. Egypt chtěl po Československu, aby zažádalo o vydání licencí pro dovoz československého zboží. Bylo tak pravděpodobné, že by mohla být ohrožena plynulost obchodní
výměny.92 To se vzápětí potvrdilo. Na egyptských úřadech nestačili rychle
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reagovat na vyřízení všech licencí pro československé obchodní společnosti,
tudíž vývoz do Egypta poklesl. Egyptské zboží se navíc hromadilo v evropských přístavech, protože bez platné licence nebylo možné jeho převzetí.93
Šlo však pouze o přechodný stav a později bylo používání licencí opět odbouráno.
Pokud nahlédneme do struktury obchodovaných vývozních a dovozních komodit, je evidentní, že jejich skladba zůstávala víceméně obdobná.
Z Egypta do Československa se dovážela především dlouhovlákná bavlna.94
Mezi další důležité suroviny patřily, len, surové fosfáty a jedlé rostlinné oleje.95 Egyptský vývoz měl stejně jako v předchozích letech omezený charakter.
Zatímco náš export zahrnoval téměř všechny druhy lehkého a středně-těžkého průmyslu. Konkrétně např. sklo, keramiku, užitkový porcelán, jabloneckou bižuterii, vlněné a bavlněné tkaniny, papír, kulatinu, osobní automobily,
stroje na obrábění kovů, cukr, slad a mnoho dalších.96 Je tedy patrné, že československé obchodované zboží mělo podstatně pestřejší charakter.97
Z dostupných materiálů také vyplývalo, že Československo mnohdy
nevyužívalo obchodních šancí, které se mu naskytovaly. Zřejmá byla především neochota na účastech ve veřejných soutěžích. Pro ilustraci zmíním
alespoň některé. Když byla v Egyptě roku 1952 vyhlášena soutěž na dodávku
50 000 tun cukru a 120 000 tun obilí. Československo se rozhodlo soutěžit
pouze v dodání 10 000 tun cukru a to i přes to, že se egyptské vyslanectví telefonicky obrátilo na ministerstvo zahraničního obchodu, jestli nechce
svou účast v soutěži přehodnotit.98 Velké množství soutěží bylo odmítnuto
roku 1953. Jednalo se například o soutěž na výstavbu dvou obilných skladišť
a továrny na papír, dovoz technického benzínu, chemikálií, lehkých vozidel
a mnoho dalších. V souvislosti s těmito soutěžemi je zaznamenán i konflikt
mezi ministerstvem zahraničního obchodu a egyptským vyslanectvím. Šlo
o soutěž na dodávky čerpacím stanicím. Československé ministerstvo zahraničního obchodu uvedlo jako důvod neúčasti to, že získalo příliš pozdě
potřebné informace a tím se zkrátila lhůta na vypracování přihlášky. V důsledku toho MZO důrazně žádalo vyslanectví v Egyptě, aby bylo o soutěžích
včas informováno. Záhy se dostalo odpovědi. „Vždyť to děláme! MZO dostá93
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vá všechny zprávy z eg. vyslanectví, které mu patří.“99 Ze zpráv vyplývá, že
se skutečně nejednalo o pochybení ze strany vyslanectví, ale egyptská vláda
nechávala opravdu velmi krátké lhůty na podání přihlášek. Nejednalo se však
o jediný případ, kdy docházelo k neshodám ohledně komunikace. Byly i situace, kdy si naopak na nedostatečnou informovanost stěžovalo vyslanectví
v Káhiře. Například Zdeněk Pravda ve svých zprávách uváděl, že se o měnové
reformě v Československu dozvěděl až s týdenním zpožděním díky deníku
Rudé právo, které mu bylo zasíláno do Káhiry.100
Přesto se i v tomto období uskutečnily celkem významné obchody, jako
např. roku 1952, kdy bylo dodáno 100 leteckých motorů značky Walter-Minor III.101
Stejně jako v předchozích letech projevil Egypt zájem o znalost výrobních
postupů československých podniků a o pomoc československých odborníků v tamních továrnách. Stále převažovala snaha získat výrobní postupy
ve sklářství. Již v meziválečném období byla odhalena špionáž na Jablonecku. Tentokrát se jednalo o postup na výrobu skleněných perel. Ministerstvo
zahraničního obchodu v tomto ohledu zastávalo shodný názor, že v zájmu
našeho sklářského průmyslu je žádoucí nevyzrazovat jakékoli výrobní postupy.102 Egypt také žádal o vyslání československých odborníků v oblasti
strojírenského průmyslu. Ministerstvo průmyslo, ale sdělilo, že této žádosti
nemůže být vyhověno z důvodu nedostatku odborníků.103 Obdobná situace
nastala při žádosti o odborníky v oblasti textilnictví.104
Tabulka 1: Hodnoty vzájemného obchodu v letech 1949–1952105
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Rok

Dovoz v mil. Kčs

Vývoz v mil. Kčs

1949

1, 024, 1

311, 2

1950

548, 6

337, 1

1951

1, 495, 6

284, 9

1952

937, 3

794, 3
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7 Československá průmyslová výstava v Káhiře
První pokusy o realizaci průmyslové výstavy proběhly roku 1952. Žádost
o konání výstavy ve dnech 23. listopadu až 14. prosince 1952 byla egyptskou
vládou zamítnuta. Pro československý průmysl tento krok znamenal jistě citelnou újmu. Hlavním cílem výstavy totiž byla propagace československých
výrobků, která měla zvýšit jejich odbyt.106 Na vině byla nepochybně napjatá
vnitropolitická situace.
Již v únoru 1953 byly podniknuty první kroky k přípravě československé
průmyslové výstavy v Egyptě, když chargé d’affaires Zdeněk Pravda získal
od ministra zahraničních věcí Fawsiho neoficiální vyjádření se souhlasem.107
K oficiálnímu potvrzení došlo o tři měsíce později. Dne 16. května udělila
egyptská vláda povolení k jejímu pořádání.108 Tím pádem již nic nebránilo
v zahájení příprav. Po poradě několika kompetentních úřadů došlo Československo k názoru, že výstava bude zaměřena pouze na zboží, nikoli na politickou propagaci.109 Výstava byla slavnostně zahájena 14. listopadu 1953
a skončila o měsíc později. Filmy, které měly být na výstavě promítány, byly
podrobeny cenzuře. Předloženy byly následující snímky: např. Pyšná princezna a Vlčí díry, Císařův pekař.110 Je zajímavé, že poslední ze jmenovaných
filmů neprošel egyptskou cenzurou, k zamítnutí promítání ale nebyl udán
žádný zřejmý důvod. Aby byl film alespoň nějakým způsobem využit, uspořádalo československé vyslanectví 30. října promítání pro spřátelená vyslanectví. Celkem se účastnilo na sedmdesát šest osob.111
Výstavy se mimo jiné zúčastnilo na tři sta padesát pozvaných významných obchodníků, průmyslníků a zástupců ministerstev. Prezident Naguib
se osobně nedostavil, místo něho jeho jménem jednal ministr zahraničních
věcí Nahmud Fawsi.112
O tom, že výstava byla úspěšná, svědčil fakt, že již první den ji navštívilo
přes dvanáct set lidí. Nejvíce lákaly textilní a lékařské přístroje, kola, motocykly a nábytek.113
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8 Egyptská delegace – „mise dobré vůle“
Počátkem listopadu 1953 chargé d’affaires Zdeněk Pravda informoval
o tom, že Egypt zamýšlí vyslat svou delegaci do zemí východního bloku.
Hlavním účelem delegace mělo být posílení obchodních a kulturních vztahů.114 Dalším z důvodů proč Egypt podnikal tyto delegace, byla skutečnost,
že chtěl posílit svoje vztahy s evropskými zeměmi, což mělo přispět k definitivnímu vymanění se z vlivu Velké Británie. Posílením vztahů s evropskými
zeměmi si také chtěl připravit potřebnou platformu pro odbyt svého zboží.115
Československá vláda však se svým rozhodnutím o udělení povolení
k přijetí delegace váhala a to i přes skutečnost, že se blížilo zahájení československé průmyslové výstavy v Káhiře.116 Předseda vlády Viliam Široký nakonec rozhodl o jejím přijetí zřejmě i z toho důvodu, že se delegace současně
prezentovala jako „mise dobré vůle“.117 Osmičlenná výprava měla z Egypta
vycestovat 18. listopadu.118 První část delegace ovšem z Egypta odcestovala
až 1. prosince, druhá část až 10. prosince.119 Pod vedením generála Hassana
Ragaba zamířila delegace 12. prosince z Polska do Československa, přičemž
do Prahy dorazilo pět členů.120 Pro delegaci byl sestaven jak kulturní program, tak prohlídka průmyslových závodů.121 Za československou stranu byl
jednáním pověřen náměstek ministerstva zahraničního obchodu František
Hamouz a jednání měla převážně obchodní charakter. Egypťané měli zájem
hlavně o strojní zařízení a nabízeli bavlnu, železnou rudu, fosfáty a citrusy.
Na řadu přišla také diskuze o zbraňových dodávkách.122 Delegace svůj pobyt ukončila 20. prosince.123 Některé obchody, především ty, které navazovaly na dohodu z roku 1951, byly uzavřeny bezprostředně poté. Jiná jednání
byla otázkou budoucnosti a dalších diskuzí. Šlo např. o účast Československa
114
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AMZV Praha, TO – O 1945–1959, SAR, kart. 5, č. 142.816/53, Praha, 10. 11. 1953.
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AMZV Praha, TO – O 1945–1959, SAR, kart. 10, došlé č. 12697/53, Káhira, 12. 11. 1953.
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AMZV Praha, TO – O 1945–1959, SAR, kart. 10, došlé č. 13239/53, Káhira, 25. 11. 1953.
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AMZV Praha, TO – O 1945–1959, SAR, kart. 10, č. 142.816/53, Praha, 10. 11. 1953.

119

AMZV Praha, TO – O 1945–1959, SAR, kart. 10, č. j. 148.274/A03-53, Káhira, došlo do Prahy
5. 12. 1953.
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AMZV Praha, TO – O 1945–1959, SAR, kart. 10, č. 150.573/53, Praha, 22. 12. 1953.
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Do Prahy dorazilo pět členů, kteří byli ubytováni v hotelu Alcron, přičemž náklady hradilo ministerstvo zahraničních věcí. AMZV Praha, TO – O 1945–1959, SAR, kart. 10,
č. 148.574/55-A0-3, Praha, 8. 12. 1953.
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AMZV Praha, TO – O 1945–1959, SAR, kart. 10, č. 144 347/53-AO, Politickému sekretariátu
ÚV KSČ, K bodu: Přijetí egyptské vládní delegace „Mise dobré vůle“.
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AMZV Praha, TO – O 1945–1959, SAR, kart. 10, č. 150.573/53, Praha, 22. 12. 1953.

Československo-egyptské vztahy v letech 1948–1953

161

na stavbě Asuánské přehrady nebo zapojení československých firem v egyptském hutním průmyslu.124

9 Závěr
Cílem této studie bylo popsání československo-egyptských vztahů v letech 1948–1953, přičemž většinová část se zabývala jejich politickou a ekonomickou linií. Na základě získaných informací je patrné, že ani v jedné
z oblastí nebyly vztahy optimální. Pokud shrneme vývoj politických vztahů,
vyplývá nám, že na přelomu padesátých let byly v krizi a dosáhly doposud
nejhorší úrovně. Svůj podíl na tom měla řada vlivů. Na straně Československa to byl jistě únorový převrat 1948 a jednoznačné začlenění do komunistického bloku. Dále můžeme jmenovat např. odvolání Františka Kruckého
z postu egyptského vyslance, ke kterému došlo za dramatických okolností.
Československo také již v roce 1947 podpořilo plán na rozdělení Palestiny
a v následujících letech podporovalo zbraňovými dodávkami Izrael. Tato
skutečnost se negativně odrazila i na vztazích v ekonomické rovině. Na straně Egypta byl zajisté na vině převrat roku 1952, protože v tomto obobí byl
Egypt zaměřen spíše na vnitropolitické události a to se pochopitelně odrazilo
na zahraniční politice. Egypt byl i po druhé světové válce stále pod vlivem
Velké Británie, i když se z jejího vlivu chtěl vymanit. Nicméně zahraničně-politická orientace zůstávala stále pravicová, což byl odlišný trend oproti
Československu. Navíc diplomatické styky byly udržovány pouze na úrovni chargé d’affaires. Je však patrné, že tato situace vyhovovala spíše Egyptu.
K oživení vztahů došlo až v roce 1954, kdy byl opět jako vyslanec jmenován
Arnošt Karpíšek.
Vztahy v ekonomické rovině zaznamenaly oproti předešlému období
také zhoršení. Jedním z důvodů byla absence oboustranně výhodné obchodní smlouvy, která byla podepsána až v říjnu 1951. Charakter obchodovaného
zboží byl pestřejší ze strany Československa, protože hlavní vývozní komoditou Egypta stále zůstávala bavlna karnak. Poté, co Československo podpořilo
zbraněmi Izrael, poklesl zájem o československé výrobky, kdy se patrně mělo
jednat o jistou formu bojkotu. Naopak příznivý vliv mělo uspořádání československé průmyslové výstavy v Káhiře roku 1953, jejímž cílem bylo oživit
obchodní aktivity. Stejně tak bylo žádoucí přijetí egyptské delegace, která vystupovala zároveň jako mise dobré vůle. Díky tomu byla připravena platfor-

124

AMZV Praha, SAR, TO – O 1945–1959, SAR, kart. 9, č. 151.395/53-A0/3, Praha, 9. 1. 1954.
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ma pro budoucí obchodní aktivity. Zásadní změny však nastaly až roku 1955,
kdy byly uskutečněny významné zbraňové dodávky.
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Kontakty
Rady svobodného Československa
s československým poúnorovým exilem
v Austrálii (1948–1968)
Miloš Trapl – Jana Burešová
Studie představuje sondu do problémů exilového života. Na konkrétním
příkladu československých exulantů v Austrálii, kam odešli po nástupu komunistické moci v Československu po únoru 1948, ukazuje jejich spolkové
aktivity. Detailně líčí pro exil typické názorové střety a vzájemné, často osobní, spory, které ochromovaly vlastní společenskou a kulturní práci.1
Rada svobodného Československa (RSČ) jako vrcholový orgán celosvětového československého exilu vedla s exulantskými spolky korespondenci.
Právě v ní se vzájemné vztahy a problémy v celém exilovém hnutí promítají. Cílem studie je podat názornou ukázku vzájemné komunikace a přiblížit
typy a podobu problémů či úkolů, které australský exil prezentoval či řešil
spolu s představiteli RSČ. S exulanty v Austrálii nejčastěji komunikoval předseda sociální komise RSČ Juraj Slávik.
V příspěvku vycházíme především z archivních materiálů Rady svobodného Československa (dále RSČ nebo Rada), které jsou uloženy v Centru pro
československá exilová studia (dále jen CČES) při Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a přihlížíme k historické literatuře a dalším zdrojům.2
RSČ vznikla po složitých jednáních ve Washingtonu jako oficiální ústřední orgán československého zahraničního exilu 25. února 1949. Její snahou
bylo reprezentovat českou i slovenskou poúnorovou emigraci a vytvářet podmínky pro její protikomunistickou činnost. Pozice RSČ nebyla v západním
světě příliš silná, československému exilu se nepodařilo vytvořit ani stínovou
vládu (jako např. o něco později polské emigraci).3 Bylo však až překvapivé,
1

Tato studie je dílčí tematickou sondou v rámci projektu GA ČR P410/12/1294 Český exil
v Austrálii a jeho kultura (1948–1989) na léta 2012–2016.

2

Materiály RSČ věnoval olomouckému Centru pro československá exilová studia její poslední
předseda prof. Dr. Mojmír Povolný z USA. V materiálech RSČ však bohužel nejsou údaje
z let 1955–1957 a po roce 1961. Nejvíce údajů ze styků Rady s Austrálií je ze sedmdesátých
a osmdesátých let, které v tomto příspěvku nesledujeme.

3

Z publikací o Radě svobodného Československa uveďme Bunža, Bohumír: Rada svobodného
Československa – Historie, program, činnost, dokumenty. Toronto 1990; Čelovský, Bořivoj:
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že šlo o první úspěšný pokus ustavit ústřední orgán, který si v západním světě
exulanti z komunistických zemí vytvořili a získali pro něj schválení Západu.
Činnost Rady narážela na mnoho vnitřních rozporů, které vedly až k řadě
roztržek, k jejímu dělení a opětnému slučování, ale přesto projevovala zájem
o život a potřeby českých a slovenských exulantů ve všech zemích, do nichž
se uchýlili.4
To můžeme konstatovat, i pokud jde o australský kontinent, na nějž se
zaměřilo poměrně velké množství českých a slovenských poúnorových
uprchlíků.5 Umožňovala to poměrně vstřícná imigrační politika australské
vlády, byť většinou omezená tvrdými požadavky. Hlavním problémem bylo,
že australská vláda přijímala po roce 1948 jen uprchlíky, pokud se písemně
zavázali, že dva roky budou v Austrálii pracovat bez ohledu na svou kvalifikaci tam, kde jim to bude příslušnými australskými vládními úřady určeno.6
Tento program australské vlády, který platil v letech 1949–1951, se jmenoval Displaced Person Group Resettlement Scheme. Zájmem australské vlády
bylo získat zdravé výkonné pracovní síly, které potřebovala mít především
v dělnických a také zemědělských povoláních. Musela však zároveň přihlížet
k tomu, aby uchazeči byli evidováni v Mezinárodní organizaci pro uprchlíky, IRO (International Refugees Organization), která spravovala německé
a rakouské uprchlické tábory.7 Mělo se při tom dbát i na sociální podmínky.

Politici bez moci. První léta exilové Rady svobodného Československa. Šenov u Ostravy 2000;
Raška, Francis D.: Opuštění bojovníci: Historie Rady svobodného Československa 1949–1961.
Praha 2009. O historii Rady je psáno i v celé řadě dalších publikací sledujících československý
exil po roce 1948.
4

Rozpory byly hlavně mezi předsedou Rady dr. Petrem Zenklem a dr. Josefem Černým, zakladatelem republikánské strany (agrární) v exilu. Rozpory byly také mezi většinou slovenských
představitelů RSČ a Čechy o budoucím národnostním charakteru státu. V roce 1963 z Rady
odešla podstatná část slovenských představitelů v čele s dr. Jozefem Lettrichem.

5

O počtu českých exulantů v Austrálii naposled psal Miller, Jaroslav: Zapadlí vlastenci.
Český exil v Západní Austrálii (1948–1989) (dále jen Zapadlí vlastenci). Praha 2014. Podle
jeho výzkumu z australských oficiálních zdrojů (s. 20) žilo v roce 1954 v Austrálii 12 680
lidí narozených v ČSR. V roce 1947, z něhož pochází předchozí údaj, to bylo jen 1 484
vystěhovalců.

6

Existovaly pochopitelně i výjimky, podle nichž se do Austrálie podařilo dostat i bez tohoto
závazku, nebylo jich však mnoho.

7

Vznik této organizace byl výsledkem jednání v americkém pásmu Berlína 29. července 1948
i za účasti československých exilových zástupců. Archiv Ministerstva vnitra ČR (dále jen
AMV), fond 323, sv. 14, inv. č. 2.
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Existovaly i výjimky, kdy některé státy přijímaly např. zdravotně postižené
emigranty,8 v Austrálii to však nebylo příliš časté.9
V situaci, kdy USA a západoevropské státy měly velmi nízké kvóty pro
přijímání emigrantů, byl pobyt v Austrálii přece jen mnohem lepší než těžké
podmínky v německých (v menší míře i rakouských a italských) uprchlických
táborech, v nichž velká většina uprchlíků z Československa žila. Právě v těchto táborech našla značnou odezvu mediální kampaň australské vlády, která
se (již od roku 1947) v době poválečné konjunktury snažila získat pracovní síly, jež v té době potřebovala, a proto líčila kontinent jako civilizovanou
a prosperující zemi.10 Australský vládní program počítal s kvótou 200 000
osídlenců ročně. Museli však podepsat dvouleté závazky, že budou pracovat
na místě, jež jim určí australské úřady. Uprchlík byl vlastně „pracovní jednotkou,“ jíž australský úřad práce disponoval a často nehleděl na rodinné svazky
a již vůbec ne na kvalifikaci.11
Právě tyto problémy se nejvíce odrazily i v prvních kontaktech RSČ s československými exulanty v Austrálii. Komunikaci s exulanty vedl především
sociální odbor Rady, v jehož čele stál slovenský exilový politik dr. Juraj Slávik.12 Řešil právě nejvíce žádostí o umožnění přestěhování do USA, o což se
mnoho emigrantů (většinou tehdy bezúspěšně) snažilo. Po dvou letech, kdy
se přijímání imigrantů do Austrálie ztížilo, naopak přibývalo žádostí o intervenci RSČ pro odchod na tento kontinent.
Velké množství exulantů si stěžovalo na australské poměry, kritizovali
pracovní podmínky, které někteří nazývali „až otrockými“, na ubytování, ne8

V informacích RSČ se psalo mj. o Norsku, které přijalo uprchlíky s očními neduhy. Švédsko
přijalo 200 lidí nemocných na TBC (Centrum pro československá exilová studia – dále jen
CČES, fond Rada svobodného Československa – dále jen RSČ, L-34, kart. 8, AU 9. 3. 1951).
O exilu ve Švédsku psal Štěpán, Jiří: Československý exil ve Švédsku v letech 1945–1989.
Hradec Králové 2007. Viz též Štěpán, Jiří: Švédsko jako cíl uprchlíků ve zprávě „The Refugee
in the Post-Wari World“. In: Mezi Hradcem a Plzní. Východočech na českých univerzitách.
Sborník in memoriam Prof. PhDr. Zdeňku Mackovi. Ústí nad Orlicí 2006, s. 190‒197.

9

Mezi výjimky patřil také např. bývalý pilot RAF, Ing. Jiří Petrů (Čelovský, B.: c. d., s. 156),
který byl přijat do australského letectva, či někteří emigranti, kteří měli v Austrálii příbuzné
apod.

10

Miller, J.: Zapadlí vlastenci, s. 18.

11

CČES, fond RSČ, L 102, 30. 9. 1950. Podle této zprávy bylo v té době v Austrálii již 8 000
českých a slovenských emigrantů.

12

JUDr. Juraj Slávik (1890–1969) byl za první Československé republiky politikem slovenské větve agrární (republikánské) strany a zastával mj. funkci ministra vnitra ČSR v letech
1929–1932. Pak byl československým vyslancem ve Varšavě. Za války byl ministrem vnitra Šrámkovy exilové vlády v Londýně. Po válce se stal československým vyslancem v USA
a po únoru 1948 emigroval.
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kulturnost a nepřízeň australských starousedlíků, skutečnost, že australské
úřady je neberou jako politické uprchlíky apod.
Poměrně výjimečný byl přípis dr. Josefa Stískala z Taralesch v Tasmánii,
který líčil život exulantů relativně optimističtěji, a proto o něm píšeme. Dne
27. května 1951 napsal J. Slávikovi. V dopise oceňoval zájem RSČ o život našich uprchlíků v Austrálii, ale uváděl, že jeho zpráv nebude mnoho, protože
on a další tamější emigranti žijí v naprosté pustině, obklopeni jen lesy eukalyptů. S ostatním světem je spojuje jen rádio, pak dopisy přátel a známých
a občasné zájezdy do Hobartu, který je 80 mil vzdálen. Píše: „Jsme zde většinou studenti, tedy ,nepraktičtí inteligenti‘, a zvykat si těžké práci bylo pro
nás z počátku velmi obtížné. Asi nám zůstanou hodně dlouho v živé paměti
ty první dny, kdy jsme se vraceli domů z práce celí rozlámání a s krvavými
mozoly na rukou. Dnes už jsme přivykli a smířili se se surovou skutečností,
i když se domníváme, že bychom mohli sloužit svému novému (a doufáme
pevně, že jen dočasnému) domovu lépe svými mozky než slabými pažemi.
Změnit to však není v dosahu našich možností, aspoň nyní po dobu dvouletého kontraktu, tož je třeba zatnout zuby a nedat se zlomit, nepodlehnout
pocitu nějaké fiktivní křivdy. Dost se nám to daří. Když je nám nejhůře, vzpomeneme si vždy na naše doma, v republice, jak by mnozí z nich s námi měnili.
A to nám vždy dodá síly. A potom ta svoboda, vždyť můžeme mluvit, o čem
chceme, číst, co se nám zlíbí, žádné StB nás v noci nevytáhne z postele, žádný
desítkář o nás nepodává zprávy své organizaci.“ Autor zaslal J. Slávikovi také
několik dotazníků českých uprchlíků, kteří s ním na Tasmánii byli, reagoval
radostně na skutečnost, že byl překonán rozkol v Radě a píše o touze vrátit
se jednou do svobodné a demokratické vlasti. Také o připravenosti (v případě konfliktu) vstoupit do příští československé armády pod vlajkou Rady
svobodného Československa.13 Takových dopisů však bylo velmi málo, velká
většina pisatelů desítek dopisů líčila svou nespokojenost s pracovním zařazením a nemožnost uplatnit svou kvalifikaci. Mnozí z nich žádali o pomoc při
získání víza do USA, což však vzhledem k americké imigrační politice bylo
tehdy velmi těžké a RSČ na to neměla větší vliv. V některých závažnějších
případech doporučoval Juraj Slávik emigrantům získat někoho v USA, který
by jim dal doporučení.14
13

CČES, fond RSČ, L 14, 9. 6. 1951. Dr. Stískal v dopise uvádí také vzpomínku na Slávikův
projev z Londýna za druhé světové války (k 17. listopadu), který v něm zanechal hluboký dojem. Juraj Slávik postoj dr. Stískala velmi ocenil a vyslovil přání, aby po skončení dvouletého
kontraktu dostal práci odpovídající jeho kvalifikaci.

14

Šlo o doporučení – „Affidavit of Support“, které poskytoval americký občan exulantovi z jiné
země. Občan USA by se musil zavazovat svým majetkem na pět let za člověka, kterého nezná,
a to bylo pochopitelně velmi složité.
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RSČ se snažila také získat co největší přehled o českých a slovenských
exulantech ve svobodném světě, jednak pro svou vlastní evidenci, jednak
i pro argumentaci pro americkou vládu a pro vlády západoevropských zemí,
aby zdůrazňováním jejich počtu a aktivity mohla zvýšit svůj význam pro
protikomunistickou politiku. Australští exulanti byli také svým počtem i tělesným vybavením (daným hlavně podmínkami přijímání na kontinent) poměrně solidní základnou pro vojenské zapojení do případné exilové armády
při vypuknutí války.
V druhé polovině roku 1951 zájem o odchod do Austrálie poněkud opadl,
což RSČ vysvětlovala tím, že je již daleko větší počet uprchlíků odcházejících
z německých táborů, než přísun nových utečenců z Československa, a tak se
(pochopitelně ke spokojenosti RSČ) tábory postupně vyprazdňují. Byla to
ovšem iluze, neboť mnoho emigrantů žilo v německých táborech až do poloviny padesátých let. Dalším důvodem poklesu zájmu o Austrálii byla zvýšená
aktivita kanadských emigračních misí, které ve spolupráci s Radou získávaly
emigranty do této velké země.15
Juraj Slávik však prosazoval další rozšíření možnosti emigrace do Austrálie, pokud praxe náborové mise nebude používat přísná kritéria a najde
se i řešení, aby mohli být přijati starší lidé, početné rodiny či lidé s menšími
zdravotními defekty. Domníval se, že kombinované aktivity přesunů do Kanady a Austrálie vytvoří „skutečně krásné podmínky“ pro další osud zbytku
našich uprchlíků v táborech. Upozorňoval, že v roce 1951 to může být ještě
za pomoci IRO, která 31. 12. 1951 končila svou činnost.16
Zájem československých uprchlíků z německých a dalších táborů o přechod do Austrálie pokračoval i v roce 1952, konstatovali jsme však, že akce
dvouletých kontraktů již skončila. Počátkem roku 1952 přijímala australská
vláda mimořádné přihlášky uprchlíků do 36 let na práce v zemědělství (2 500
pracovních míst). Do 24. dubna se na tuto výzvu přihlásilo 350 československých emigrantů, nepoměrně víc než z ostatních národností. Již 10. dubna
jich bylo přijato 110, 105 bylo odmítnuto a o zbývajících se ještě jednalo.17
Jiné možnosti emigrace do Austrálie byly již tehdy velmi omezeny, protože
zde vzrůstala nezaměstnanost. RSČ reagovala i na četné nepříznivé zprávy
o tom, v jakých poměrech v Austrálii exulanti žijí. Její činitelé však zdůrazňovali, že nemohou uprchlíky od emigrace do této země zrazovat, poněvadž

15

Chystal se přesun až několika set exulantů do Kanady.

16

CČES, fond RSČ, L 9, 19. 7. 1951, Informace J. Slávika dr. Janu Trávníčkovi z Melbourne.

17

CČES, fond RSČ, 10. 5. 1952, Zpráva generála F. Dastycha o pohybu uprchlíků v Německu
za první čtyři měsíce běžného roku 1952.
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jim nemohou poskytnout nic lepšího. Konstatovali, že do Austrálie odcházejí
většinou ti uprchlíci, kteří už nepočítají s návratem domů.18
Evidenci exulantů v Austrálii zjednodušovalo RSČ jejich sdružování
do exilových organizací, především zakládáním spolků. Jejich představitelé se snažili vytvářet od počátku i své australské ústředí. Tyto spolky však
v Austrálii nemohly navázat na žádné tradice, neboť spolky starousedlíků19
byly v kontaktech s komunistickým režimem v Československu a o exulanty
neměly zájem.20
Oproti západní Evropě a USA nebylo v Austrálii až zase tolik typické vytváření bývalých politických stran v exilu.21 Bylo to zřejmě hlavně proto, že
přední činitelé jak předúnorových stran Národní fronty, tak i roku 1945 nepovolených stran z první Československé republiky, měli jiné možnosti a zůstávali v Evropě nebo přešli do USA a do Austrálie se dostala jen jejich malá
část. Přesto zde byla podle melbournského listu Hlas domova založena také
řada politických stran.22 Vzhledem k tomu, že politické špičky těchto stran až
na výjimky (např. dále často uváděný bývalý poslanec lidové strany Jindřich
Nermuť) do Austrálie nepřišly, nebyla jejich činnost tak intenzivní a trvalá.
Také v kontaktech RSČ s australským exilem se o politických stranách příliš nepsalo. Zcela různorodé složení australských exulantů je vedlo (pokud
to bylo možné) spíše k soustředění ve spolkové činnosti. Je pochopitelné, že
jejich původní politická orientace ovlivňovala výrazně jejich názory, ovšem
realita australského života byla zcela jiná a vyžadovala jiné přístupy než zakládání stranických organizací.
Poměrně nejvýrazněji vystupovali především exiloví bývalí členové národně socialistické strany, kterých bylo (stejně jako v Evropě tak i v Austrálii)
18

CČES, fond RSČ, L 22, 22. dubna 1951.

19

Byly tehdy jen dva: Československý kroužek v Sydney a Československý klub ve Victorii
v Melbourne. Po únoru 1948 začali do melbournského spolku, díky vstřícnosti jeho vedení, vstupovat političtí exulanti z Československa. Někteří prvorepublikoví emigranti z tohoto
důvodu naopak vystupovali. Na začátku padesátých let se spolek v Melbourne stal spolkem
exulantským.

20

Burešová, Jana – Trapl, Miloš: Obraz československého emigrantského prokomunistického
spolku ve druhé polovině 20. století – Československý kroužek v Sydney v Austrálii. Historica
Silesianae Opaviensis, 6, 2013, s. 89–107.

21

To bylo v západní Evropě (často i v uprchlických táborech) zcela typické, často se strany
i tříštily a vytvářely své odnože. Jirásek, Zdeněk – Trapl, Miloš: Exilová politika v letech
1948–1956. Olomouc 1996; Trapl, Miloš: Politické strany v exilu. In: Malíř, Jiří – Marek,
Pavel: Politické strany II. 1938–2004. Brno 2005, s. 1333–1356.

22

V roce 1953 jich bylo celkem 11. Hlas domova z 21. 9. 1953. Viz Miller, Jaroslav: Organizace
českého exilu v Austrálii (dále jen Organizace). In: Paginae historie, 2015, v tisku. Nejpočetnější
byla stejně jako předtím v uprchlických táborech v Německu národně socialistická strana.
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nejvíce. Vliv politického stranictví se v prvních letech výrazně uplatňoval
právě ve spolcích, někdy značně působil na složení spolkových vedoucích
činitelů. Největší autoritu zde měli bývalí příslušníci národně socialistické
strany, mezi něž patřili např. dlouholetý vedoucí redaktor Hlasu domova
František Váňa, či vedoucí představitelé spolků v Brisbane (Leopold Rozbořil), Adelaide (František Nový), kteří později vedli i celoaustralské spolkové
ústředí. Poměrně slabší pozici měli mezi australským exilem bývalí sociální
demokraté. Mezi lidovci hrál hlavní roli Jindřich Nermuť, představitel křídla
strany podporující RSČ. Mezi slovenskými demokraty byl nejvýraznější Ján
Viola.
Postupně se však v australských exilových spolcích prosazovali i představitelé stran v roce 1945 nepovolených – agrárníků (republikánů), živnostníků
a v malé míře i národních demokratů (Miloš Žák), kteří často proti stoupencům bývalých stran Národní fronty vystupovali a zdůrazňovali jejich
spolupráci ve vládách s komunisty v letech 1945–1948. Tyto spory vypluly
na povrch zvláště koncem padesátých a počátkem šedesátých let.
Pro RSČ však bylo mimořádně důležité, aby měla co nejvíce informací
o jednotlivých spolcích a jiných organizacích, v nichž se australský exil sdružoval, neboť odlehlost a vzdálenost mezi jednotlivými spolky ztěžovala jejich
vzájemnou spolupráci. Pokus o dotazníkovou akci, vedenou prostřednictvím
bývalého generálního konzula v Austrálii Karla Sakha, se nezdařil.23 Rada
ještě v srpnu 1950 podle svědectví J. Slávika věděla jen to, že v Austrálii vznikají spolky českých a slovenských emigrantů a že jsou v Sydney, v Adelaide
a Melbourne a „snad i jinde“. Slávik konstatoval, že evidenci lze těžko získat,
neboť „spolky starousadlíkov vraj nie sú v spoľahlivých rukách a bývalí naši
diplomati buďto nemajú možnosť alebo záujem túto prácu vykonať“.24 Slávik se snažil získat informace i od jednotlivců, o jejichž aktivní činnosti se
dozvěděl. Psal tak např. dr. Josefu Rýpalovi, o němž zjistil, že vydává v Melbourne cyklostylovaný bulletin. Byl to čtrnáctideník Hlas domova, později
nejvýznamnější list československého australského exilu. Žádal po něm adresy abonentů jeho bulletinu.25 To vše dokazuje, že nebylo tak jednoduché
23

Karel Sakh, generální konzul ČSR v Austrálii, po únoru 1948 emigroval, ale zůstaly mu značné kontakty s některými australskými politiky. Jemu byly adresovány dotazníky, zaslané ze
Švédska, aby je rozšířil mezi emigranty v Austrálii. Podle sdělení Juraje Slávika ze srpna 1950
však tato evidenční akce zřejmě ani nezačala. Sakh zřejmě neměl prostředky ani možnosti,
aby podobnou akci provedl. CČES, fond RSČ, L 34, kart. 6, 15. 8. 1950.

24

CČES, fond RSČ, L 34, kart. 6, 15. 8. 1950.

25

CČES, fond RSČ, L 54, kart. 11, 22. 6. 1950. RSČ chtěla postupně zřídit co nejrozsáhlejší kartotéku exulantů.
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dopátrat se exulantů na rozlehlém kontinentu. Po vytvoření Ústředí posílal
Slávik dotazníky na jeho adresu, ale o výsledku již nemáme zprávy.
Prvním větším úspěchem RSČ bylo navázání kontaktů s prvním exilovým ústředím, které se v Austrálii vytvořilo.26 Bylo to především v listopadu
1950 založené Ústředí československých demokratických organizací v Austrálii a na Novém Zélandě (Aliance of Czechoslovak Democratic Societies of
Australia and New Zealand), v jejímž čele stál v prvních letech bývalý poslanec Československé strany lidové Jindřich Nermuť, který žil v exilu v Tasmánii.27 S tímto Ústředím navázala Rady velmi brzy kontakty, zvláště po jeho
prohlášení dne 20. února 1951, kterým australská organizace vydala protestní prohlášení k výročí komunistického převratu v Československu a informovala o tom RSČ.28 Sdružení mělo ve svých stanovách bod, jenž požadoval
co nejužší spolupráci s RSČ. Na druhé straně sociální výbor Rady mu poskytoval měsíční dotaci 50 dolarů.29 Tato podpora sloužila především na cestovní výlohy delegátů, na drobné podpory nemocným či poplatky za pronájem
místností. Od roku 1953 šla většina z fondu na sociální účely. Nermuť a další
exulant z Tasmánie Hugo Raus (z Hobartu) se stali členy poměrně širokého
zastupitelstva Rady svobodného Československa.30 Členem celoaustralského
Ústředí bylo i tasmánské Československé národní sdružení se sídlem v Hobartu. Ústředí se brzy po navázání kontaktů s RSČ postavilo proti rozkolu
v Radě. První z těchto rozkolů byl sice poměrně brzy překonán, ale po celá
26

Svůj úmysl založit Ústředí oznámil J. Nermuť předem RSČ. Ta po debatě, jíž se zúčastnili
P. Zenkl, A. Procházka, J. Černý, J. Dieška a M. Franek, vzala toto sdělení na vědomí. CČES,
fond RSČ, L 21, listopad 1950.

27

Jindřich Nermuť (1917–1990) byl v letech 1945–1948 významným činitelem lidové strany,
poslancem a organizátorem zemědělských (i protikomunistických) aktivit. Po únoru 1948
emigroval a po kratším pobytu v Německu a Lucembursku se přestěhoval do Tasmánie, kde
pomáhal nejdříve jako zemědělský dělník se zalesňováním ostrova. Později založil poblíž
Laucestonu farmu a posléze vybudoval i stavební firmu specializující se na stavbu přístavních
doků. Na své farmě prožil zbytek života. Nermuť byl v prvním období poúnorového exilu
význačným činitelem pro Austrálii, Nový Zéland i Oceánii. Později se pokoušel i o jiné
politické aktivity, kandidoval dvakrát neúspěšně ve volbách do zdejší poslanecké sněmovny.
Psal do krajanských novin po celém světě. Kreisinger, Pavel: Jindřich Nermuť (1917–1930).
Moderní dějiny, 2015, v tisku.

28

CČES, fond RSČ, L 54, kart. 7, 20. 2. 1951.

29

Podle vyúčtování finančního příspěvku RSČ poukázaného na potřeby československého exilu
v Austrálii a na Novém Zélandu J. Nermutěm k 1. lednu 1953 byly dodány celkem čtyři poukazy po 50 dolarech (necelých 90 australských liber). CČES, fond RSČ, L 13, 1953. Celková
výše sociálního fondu RSČ činila podle informace z roku 1953 necelé 4 000 dolarů.

30

Komunistický režim v Československu se snažil o Ústředí i o jednotlivých exilových spolcích
získat informace od generálního konzula v Sydney i od členů předválečného spolku Československý kroužek v Sydney.
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padesátá a šedesátá léta docházelo v RSČ k dalším roztržkám.31 Ústředí poskytlo z dotace RSČ několikrát podpory exulantským časopisům v Austrálii
Pacific a Hlas domova.32
Kontakty s Radou měly i další československé spolky, které v letech
1949–1950 vznikaly v Austrálii. Velmi ambiciózní bylo Česko-slovenské
sdružení v Austrálii (CSSA),33 založené 20. srpna 1950 v hlavním městě Australského svazu v Canberře, které zpočátku usilovalo o vedoucí roli
mezi československým exilem v Austrálii. V jeho programu, který se výrazněji nelišil od jiných exilových spolků, bylo zdůrazněno, že Sdružení vytváří své odbočky ve všech částech Austrálie. Předsedou byl Antonín Zelenka,
sekretářkou Marie Lišková. Na přípis odpověděl Juraj Slávik jako předseda
sociální komise RSČ 11. října 1950, který je informoval, že se vytváří ústředí
československých organizací v Austrálii a že se o tom mají informovat v Sydney.34 Zástupci Sdružení se pak účastnili v listopadu 1950 zmíněného setkání
v Melbourne, kde bylo vytvořeno Ústředí československých demokratických
organizací v Austrálii a na Novém Zélandu.
Canberrské Sdružení vyvíjelo i snahy získat nostrifikaci studií z Československa v Austrálii, a tím umožnit studentům dokončit zde svá studia. Snažilo se také posílat finanční podpory pro uprchlíky v německých táborech
k jejich vycestování do USA.35 Ke konfliktu s Ústředím došlo, když Sdružení v jednom případě dostalo od RSČ zmíněnou dotaci 50 dolarů na svoji
činnost, na což reagoval velmi podrážděně Jindřich Nermuť, neboť to bylo
na úkor jeho organizace. Juraj Slávik se v obsáhlé osobní korespondenci
s Nermutěm snažil tento konflikt zažehnat.36 V červnu 1951 se oba shodli, že „…naše práce vyžaduje, abychom se přes mnohé přenesli, odpouštěli
a nedali se znechucovat snad někdy nesprávným postupem některých našich
funkcionářů“. Nermuť nabízel Slávikovi, aby se o něm informoval u předáků RSČ dr. Josefa Černého či dr. Adolfa Procházky. Ten však odpověděl, že
o něm ví již dlouho mnoho informací a že ač mu nechtěl pochlebovat, ocenil
ho konstatováním: „Jsem rád, že jste to právě Vy, kdo je v čele nejmohutnějšího a hlavně pro budoucnost neobyčejně důležitého organizačního tělesa
31

Podrobně viz Čelovský, B.: c. d.

32

Tento časopis redigoval po smrti Josefa Rýpala dlouhá léta František Váňa, vedoucí tiskového
odboru Ústředí.

33

Czecho-Slovak Aliance in Australia.

34

CČES, fond RSČ, L 9, kart. 6, 22. 8. 1950.

35

CČES, fond RSČ, L 9, kart. 7, 23. 10. 1950.

36

CČES, fond RSČ, L 9, 27. 6. 1951. Předchozí korespondence se týká i kritiky canberrského
spolku. Ze Sdružení odešli někteří členové na protest vůči J. Nermuťovi.
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československých uprchlíků.“37 Rozpory Nermutě s canberrským Sdružením
však netrvaly dlouho, neboť počet členů tohoto Sdružení stále klesal, což pak
vedlo k jeho dočasnému zániku.38 Také Nermuť, jak uvidíme, byl ve vedení
brzy vystřídán. Podporu pak Ústředí dostávalo až do ledna 1954, kdy bylo
novým činitelům Ústředí sděleno, že výbor RSČ podporu exilovým národním komitétům zastavil.39
Téhož dne jako spolek v Canbeře, 20. srpna 1950, byl založen v Brisbane
Club Čechoslováků v Queenslandu s předsedou E. W. Wildmannem. Jeho
místopředsedou a jednatelem byli pozdější předáci Sdružení, dr. Leopold
Rozbořil a Jan Tuček. Vedoucí činitelé klubu jeho založení oznámili RSČ
s tím, že ji uznávají za ústředí československého exilu.40 Opoziční proudy
v čele se Stanislavem Pokorným zde ještě neměly výraznější vliv.
Již koncem roku 1949 založený spolek Československý klub v Adelaide
měl též s RSČ rozsáhlou korespondenci.41 Před založením Ústředí si členové
spolku stěžovali na to, že nemají kontakt na exulanty z jiných částí Austrálie,
kromě uváděného vydavatele Hlasu domova dr. Rýpara z Melbourne. Informovali Radu o své činnosti, o pořádání schůzek, pomoci novým uprchlíkům
z Československa i mimo členy klubu. Zorganizovali také sbírku pro tábor
Valka v Německu a žádali adresy nejvíce potřebných tamějších uprchlíků.
Po založení Nermuťova Ústředí však k němu měli často kritický vztah.42
V čele spolku byl František Nový, pozdější dlouholetý předseda Ústředí.43
V Adelaide později (roku 1959) přebudovali starší halu na Československý
národní dům. Byli první z československých exulantů, kterým se to v Austrálii podařilo.
Poměrně méně korespondence měla Rada s australskými exilovými sokolskými organizacemi, které byly počátkem padesátých let poměrně početné, ale udržovaly především kontakty s vedením Sokola v exilu (Ústředí
Československého sokola v zahraničí) i s jinými sokolskými organizacemi.
37

CČES, fond RSČ, kart. 6, 27. 6. 1951.

38

Miller, J.: Organizace.

39

CČES, fond RSČ, L 14, 20. 1. 1954. Sdělil to L. Rozbořilovi a Jánu Violovi nový sociální referent RSČ dr. Adolf Klimek.

40

CČES, fond RSČ, L 14, 29. 8. 1950.

41

CČES, fond RSČ, L 14, L 55, 10. 1. 1950. Radě právě tehdy došla informace o založení klubu
v Adelaide.

42

CČES, fond RSČ, L 14, L 34, kart. 8, 17. 6. 1950.
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František Nový (narozen 1909 v Chrudimi) byl za války příslušníkem československé zahraniční armády a po válce činitelem národně socialistické strany v Kadani. Po svém odchodu
do exilu byl v roce 1949 v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti. Později se stal předsedou
Ústředí sdružení Čechoslováků v Austrálii a na Novém Zélandě.
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Svědčí o tom i přípis slovenské sokolské unie v USA Radě se žádostí o pomoc
při přestěhování sokolských cvičitelů z Austrálie do USA.44 Je ovšem třeba
konstatovat, že exilových sokolských organizací v Austrálii nebylo zdaleka
tolik jako v západní Evropě či v USA a hlavně také to, že některé založené
sokolské jednoty v první polovině padesátých let zanikly (Melbourne, Brisbane, Perth), jiné se začlenily do jiných místních spolků (Adelaide). Nejvýznamnější a trvale působící jednota byla v Sydney, založená v červenci 1950,
která měla později i rozsáhlou knihovnu, vydávala svůj Věstník a vybudovala
sokolovnu.45
Kontakty s Radou neměly australské jednoty katolického Orla a řada dalších spíše konzervativních spolků, naopak v pozdější době byly poměrně rozsáhlé styky RSČ s exilovou organizací legionářů v Austrálii. Žádný z těchto
spolků ostatně neměl na kontinentu početnější základnu.
Komunikaci s Ústředím navázal roku 1953 také spolek v Západní Austrálii v Perthu. Z iniciativy vůdčí osobnosti českého exilu v Západní Austrálii
Josefa Kučíka46 byl nazván Sdružení lidí dobré vůle. Spolek byl silně ovlivněn
křesťanskými ideály, národoveckým vlastenectvím a také uměleckými sklony J. Kučíka.47 Žádnou korespondenci s RSČ však Sdružení lidí dobré vůle
nevedlo a nezapojilo se ani do Ústředí československých demokratických
organizací v Austrálii a na Novém Zélandě, i když s ním udržovalo jisté kontakty.48 J. Miller zdůrazňuje, že Kučík se nechtěl nechat vtáhnout do rozporů
v československém exilovém životě v Austrálii, a proto spíše vyčkával. V roce
1960 bylo na valné hromadě Ústředí konstatováno, že v Západní Austrálii
mají delegaci, ne spolek, jenž by byl součástí Ústředí.49
J. Nermuť musel pozorovat, že se kritika vůči Ústředí množí, a proto se
pokusil ovlivnit RSČ a vyžadoval pozvání na schůzi jejího výkonného výboru, aby tam mohl podat zprávu o stavu československého exilu v Austrálii
s tím konstatováním, že mj. vzniká kritická situace mezi 11 tisíci Čechoslováky na straně jedné a australskými úřady a veřejností na straně druhé. Žádal, aby Rada jmenovala pro Austrálii a Nový Zéland svého pověřence, což
považoval za nutné vzhledem k počtu exulantů a stávající situaci v hnutí.50
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V olomouckém CČES je uložena pozůstalost Josefa Kučíka.
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J. Kučík byl dokonce v roce 1959 zvolen do výboru Ústředí, ale sám tím byl překvapen a žádnou činnost nevyvíjel. Tamtéž.
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CČES, fond RSČ, L 85, 25. 7. 1960.
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CČES, fond RSČ, L 28, 16. 6. 1952.
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I po zvolení nového vedení Ústředí zůstal Jindřich Nermuť až do roku 1990
členem zastupitelstva staré i roku 1974 obnovené Rady svobodného Československa.
Vnitřní spory v Ústředí a také zřejmě jistá odlehlost Tasmánie vedly
na valném sjezdu delegátů v Sydney ve dnech 29.–30. listopadu 1953 ke zvolení nového vedení tohoto centra, když byl jeho předsedou zvolen Leopold
Rozbořil z Brisbane, místopředsedou Slovák Ján Viola z Melbourne a jednatelem Jan Tuček. Sídlem Ústředí se stalo Melbourne. Sjezd byl zřejmě velmi
bouřlivý a po volbách z Ústředí vystoupily některé organizace (např. organizace v Canberře vedená Antonínem Zelenkou) a řada jednotlivců. Podle informací tasmánských činitelů J. Nermutě a H. Rause, zaslaných výkonnému
výboru RSČ počátkem roku 1954, šlo o „politické uchvácení moci v Ústředí“
příslušníky národně socialistické strany, podporovaných slovenskými demokraty. Akce prý měla podporu vedení exilové národně socialistické strany
ve Washingtonu.51 Československé národní sdružení v Tasmánii (zřejmě pro
nesouhlas se změnou vedení) z Ústřední v roce 1953 vystoupilo. Následovaly
ještě problémy s finančními dotacemi Rady pro Ústředí, které nové vedení
chtělo od J. Nermutě. To však již RSČ nechtěla řešit.
Vedení sociálního odboru RSČ převzal dne 8. září 1952 po Juraji Slávikovi někdejší předúnorový generální tajemník lidové strany dr. Adolf Klimek.52
Ten v květnu 1953 vypracoval přehled o možnostech emigrace do zámoří.
Konstatoval, že v roce 1952 se imigrační možnosti do Austrálie značně ztížily,
jednak po skončení tříletého období individuálních smluv, jednak vzhledem
k hospodářským potížím v kapitalistickém světě včetně Austrálie. Na druhé
straně se ještě zvýšila touha mnoha československých exulantů v Austrálii
dostat se do USA, což bylo i nadále velmi složité a navíc by to podle RSČ ještě
omezilo odchody uprchlíků z německých táborů. To byl stále jeden z hlavních úkolů Rady.
Podpora 50 dolarů měsíčně skončila v lednu 1954, jak jsme se již zmínili,
a i tím se poněkud snížily kontakty australského exilu s RSČ. Někteří exulanti
v Austrálii se i nadále snažili o získání podpory RSČ pro odchod do USA, což
se mnohým nakonec podařilo. Podstatnější však bylo, že jejich většina se pozvolna s kontinentem sžívala a někteří se postupně asimilovali do australské
společnosti. Aktivní členové spolku však i nadále pokračovali ve své činnosti,
přičemž se stupňovaly rozpory mezi nimi, což bylo pro československý poúnorový (nejen) exil ostatně typické.
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CČES, fond RSČ, L 13 (1953), 14. 1. 1954.
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CČES, fond RSČ, L 12, 8. 9. 1952.
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V roce 1954 opustil Austrálii předseda Ústředí československých demokratických organizací v Austrálii a na Novém Zélandě Leopold Rozbořil
a přestěhoval se do USA.53 Místo něho byl zvolen předsedou Ústředí Josef
Vávra ze Sydney a roku 1957 na sjezdu v Melbourne po velkých sporech
František Nový z Adelaide, místopředsedou zůstal i nadále Slovák Ján Viola.54 F. Nový byl členem zastupitelstva RSČ a zastupoval také československý
exil v Austrálii v organizaci emigrace ze zemí komunistického bloku ACEN.
Společenství sdružující exilové organizace ze zemí komunistického bloku
ACEN (Assembly of Captive European Nations) mělo také své zastoupení
(delegaci) v Austrálii. Na ustavující schůzi australské delegace 15. srpna 1959
v Sydney byl jejím předsedou zvolen F. Nový.55 Australská delegace ACEN
uspořádala v listopadu 1959 v Melbourne výstavu „Sovětská říše“, která shromáždila doklady o komunistické činnosti od roku 1939. Na instalaci výstavy
se výrazně podíleli členové výboru tamějšího Československého národního
sdružení v čele s jeho předsedou Jánem Violou.56
S výsledky výše zmiňovaného sjezdu v Melbourne projevila nespokojenost konzervativní část československých exulantů v Austrálii, především
zastánci prvorepublikových politických směrů po válce nepovolených, kteří
považovali především bývalé národně socialistické stoupence (mezi něž patřil
i F. Nový) za kolaboranty s komunisty (v Národní frontě v letech 1945–1948).
Vytvořili nové Ústředí v čele se Stanislavem Pokorným (člen exilové agrární
republikánské strany) se sídlem v Brisbane. Jádrem tohoto druhého ústředí
byl Československý klub v Queenslandu57 a některé další skupiny v Sydney
a v Melbourne. Mezi jeho představiteli byli hlavně agrárníci, živnostníci, ojedinělí národní demokraté (např. Miloš Žák), podporovali je však i brisbanští
sociální demokraté a konzervativní lidovci. Od poloviny šedesátých let se
53

Rozbořil se zde roku 1960 stal předsedou pobočky Československé obce legionářské v exilu
a pak i Československé národní rady americké v USA. Konečný, Karel – Hanzlík, František
– Polley, Ivana: Československá obec legionářská v exilu. Praha 2013, s. 135–136.
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František Nový psal v červenci 1957 Františku Klátilovi (tehdy vydavateli československých
novin v New Yorku), že „Vávra udělal na sjezdu v Melbourne proti němu hotovou scénu.“
V citovaných materiálech RSČ je také několik dopisů, vyměněných mezi F. Novým a F. Klátilem, o zasílání československých novin do Austrálie. CČES, fond RSČ, L 50, 9. 7. 1957.
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a Polska. Místopředsedou se stal Lotyš, jednatelem Maďar. CČES, fond RSČ, L 50, únor 1960.
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Valná hromada Československého klubu v Queenslandu zvolila 24. dubna 1960 předsedou
opět S. Pokorného, místopředsedou V. Manycha a jednatelem F. Vávru. Uváděl to časopis
Výzva vydaný v Brisbane (květen‒červen 1960). CČES, fond RSČ, L 50, únor 1960.
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druhé ústředí začalo nazývat Koordinačním výborem československých demokratických organizací v Austrálii.
Československé exilové spolky organizovaly celou řadu dalších akcí. Pravidelně pořádaly oslavy 28. října a výročí narození T. G. Masaryka, účastnily
se různých protikomunistických aktivit (např. demonstrovaly při známých
protikomunistických aktivitách v rámci tzv. Týdne porobených národů),
pořádaly pro děti mikulášské a vánoční nadílky, výlety, sportovní soutěže.
Úspěšný byl např. volejbalový odbor československého spolku v Jižní Austrálii, který se pod názvem Bohemians probojoval v roce 1959 do zdejší I. ligy.
Členové Československého klubu v Adelaide také jako první z československých spolků otevřeli koncem roku 1959 Československý národní dům. Vybudovali jej z haly a kaple bývalé misie. V Sydney zase českoslovenští exulanti
pořádali divadelní představení. Téměř všechny spolky pořádaly pro své členy i další české i slovenské emigranty plesy či taneční zábavy. Dá se říci, že
členové spolků pořádali v exilu akce, které byly typické pro jejich někdejší
spolkový život v Československu.58
Obě ústřední organizace československého exilu v Austrálii na sebe vzájemně útočily, RSČ však udržovala kontakty s oběma a nabádala je ke sjednocení. Vznikla tak do jisté míry paradoxní situace, neboť australské spolky
stále vyzývaly Radu svobodného Československa k jednotě a naopak RSČ
vyzývala nyní ke sjednocení je. V obou případech však tyto dobré rady příliš
vyslyšeny nebyly.
Velká pozornost je věnována v korespondenci RSČ s australskými exulanty případu na Festivalu české hudby v Adelaide ve dnech
15. července–1. srpna 1959. Na této akci, kterou uspořádala Adelaidská univerzita, hrálo mj. dechové kvinteto České filharmonie z Prahy, ale vystoupil
zde také místní pěvecký kroužek a krojovaný taneční soubor Československého klubu v Adelaide. Projev měl vedle vedoucího československé výpravy,
hudebního teoretika Dr. Pavla Ecksteina, i předseda spolku a zároveň předseda Ústředí František Nový. Účast Nového a některých dalších exilových
činitelů na akci byla záminkou pro jejich odpůrce z Brisbane, kteří vyvolali
mohutnou kampaň proti Novému na protest proti jeho kontaktu s činiteli
pražské vlády, která proběhla v exilovém tisku i v řadě stížností a dalších útoků adresovaných mimo jiné i Radě svobodného Československa, neboť Nový
byl členem zastupitelstva RSČ a v téže době i zvoleným hlavním československým činitelem ACEN v Austrálii.59 Z této záležitosti vznikl obrovský případ,
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který byl dlouhá léta jedním z hlavních problémů československého exilu
v Austrálii. Obě strany se obracely svými stížnostmi a vysvětlováním na RSČ,
takže tato korespondence mezi Radou a australským exilem byla koncem padesátých let a počátkem let šedesátých daleko nejpočetnější z kontaktů vůbec. Bohužel se pak spor přenášel i do let sedmdesátých a osmdesátých.
Hlavním aktérem útoků proti Ústředí československých demokratických organizací v Austrálii a na Novém Zélandu byl člen Cyrilometodějské
ligy z Melbourne Stanislav Hofírek (patřil ke konzervativnímu křídlu lidové
strany v exilu). Připojili se k němu i další exulanti, zvláště funkcionáři Československého klubu v Queenslandu z Brisbane, především jeho předseda
Stanislav Pokorný. Místopředseda Ústředí Ján Viola byl jimi také napaden,
že na valné hromadě Československého národního sdružení v Melbourne,
jehož byl předsedou, dne 14. 5. 1960 odepřel jednat o případu v Adelaide.60
Někteří kritici dokonce tvrdili, že se Nový zúčastnil recepce na československém konzulátu v Adelaide, což se ukázalo jako naprosto nepravdivé.61
Výkonný výbor RSČ se stížnostmi zabýval dvakrát a vždy dal Novému
i Violovi absolutorium, že nezjistil v jejich činnosti nic závadného, co by jim
mohlo být z hlediska národního a politického vytýkáno. V druhém přípise
z 25. července 1960, podepsaném předsedou a místopředsedou Rady Dr. Petrem Zenklem a Dr. Jurajem Slávikem, bylo také konstatováno, že tyto akce,
které byly některými jednotlivci v souvislosti s festivalem vyvolány, neslouží
boji proti komunismu, ale naopak mohou být komunisty zneužity proti exilu.
V přípise byly také kritizovány tón a nevhodná forma vyjadřování se jednotlivců, kterým „zřejmě nešlo o věc“.62 Již předtím (začátkem června 1960) však
poslal Novému dopis předseda výboru RSČ Petr Zenkl, který žádal vysvětlení, zda Nový byl na recepci na československém konsulátu. Již 18. 6. 1960 se
za to omluvil, neboť zjistil, že šlo o nesmyslnou pomluvu. Zdůraznil naopak
Novému svou podporu i stanovisko výboru Rady. Napsal, že i na schůzi General Committee ACEN prohlásil, že si Nový vedl naprosto správně a tvrzení
o tom, že se zúčastnil party na komunistickém konsulátu, jsou nepravdivá. V dopise se ptal, kdo je to ten pan Pokorný, jemuž odpovídat nebude.63
Oficiální stanovisko však vedení RSČ zaslalo dr. S. Hořínkovi.64
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Střetávání S. Hofírka, podporovaného druhým Ústředím československých demokratických organizací v Brisbane s Ústředím F. Nového i J. Violy
se však táhlo v exilovém tisku i na četných schůzích a jiných akcích ještě řadu
let. Je zřejmé, že událost v Adelaide se stala vítanou záminkou k útoku konzervativních sil proti vedení Ústředí. Postupně se přenesly i na kritiku Rady
svobodného Československa. V každém případě se korespondence RSČ
s australským exilem zvláště v letech 1959–1960 týkala především hudebního
festivalu v Adelaide a sporů mezi exulanty.
Za této situace se konal ve dnech 11. a 12. listopadu 1960 valný sjezd
Ústředí československých demokratických organizací v Austrálii a na Novém Zélandě. Podle organizační zprávy mělo tehdy Ústředí 1 155 členů
(Jižní Austrálie 407, Viktorie 354, Nový Jižní Wales 258 a Qeensland 136)
a důvěrníky na Novém Zélandě, v Západní Austrálii a Severním teritoriu.
Na sjezd se dostavilo 17 delegátů z 26 (chyběli zástupci Nového Jižního Walesu a Queenslandu). Z opozičního sdružení se dostavili jen Stanislav Pokorný
a dr. Innás Schwetz, aby jednali o dohodě.65 Podle zápisu zaslaného RSČ nakonec k dohodě došlo a bylo rozhodnuto, že útoky proti Františku Novému
a Jánu Violovi i další nařčení budou zastaveny. Předsedou Ústředí byl zvolen
opět F. Nový a místopředsedou J. Viola.66
Rozpory však propukaly znovu a znovu a po celá další léta existovala obě
Ústředí. Bylo to dáno i tím, že zdaleka nešlo o případ v Adelaide, ten byl
jen rozbuškou. Podstata byla v rozporech, které se projevovaly v celém exilu
i v Radě svobodného Československa samé. V každém případě však vedoucí
pozice F. Nového v prvním Ústředí československých demokratických organizací v Austrálii a na Novém Zélandě nebyla v šedesátých letech (a ani později) ohrožena. RSČ jej také považovala za reprezentanta československého
exilu na kontinentu. Ve skutečnosti však byla situace taková, že v té době již
o žádné z obou Ústředí příliš mnoho exulantů nemělo zájem a řešilo především své osobní problémy. Spolkový život však probíhal ve své dosavadní
podobě i nadále. K zásadnější změně došlo až po příchodu další velké exilové
vlny po srpnové okupaci Československa sovětskými vojsky roku 1968.
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Resumé
Kontakty Rady svobodného Československa
s československým poúnorovým exilem v Austrálii (1948–1968)
Studie představuje sondu do problémů exilového života. Na konkrétním
příkladu československých exulantů v Austrálii, kam odešli po nástupu komunistické moci v Československu po únoru 1948, ukazuje jejich spolkové
aktivity. Detailně líčí pro exil typické názorové střety a vzájemné, často osobní spory, které ochromovaly vlastní společenskou a kulturní práci.
Rada svobodného Československa (RSČ) jako vrcholový orgán celosvětového československého exilu vedla s exulantskými spolky korespondenci.
Právě v ní se vzájemné vztahy a problémy v celém exilovém hnutí promítají. Cílem studie je podat názornou ukázku vzájemné komunikace a přiblížit
typy a podobu problémů či úkolů, které australský exil prezentoval či řešil
spolu s představiteli RSČ. S exulanty v Austrálii nejčastěji komunikoval předseda sociální komise RSČ Juraj Slávik.
Klíčová slova: Rada svobodného Československa, československý exil,
Austrálie, 1948–1968, Juraj Slávik

Summary
Contacts of the Council of Free Czechoslovakia
with the Czechoslovak Post-February Exile in Australia
(1948–1968)
The article represents a probe into problems of the exile life. The
concrete example of Czechoslovak exiles in Australia, where they left after
the beginning of the Communist regime in February 1948, shows activities
of their societies. It thoroughly describes differences of opinion, typical for
exile, and mutual, often personal conflicts, which crippled social and cultural
work itself.
The Council of Free Czechoslovakia as a top body of the world
Czechoslovak exile corresponded with exile societies. It is just the Council,
in which all the mutual relations and problems of the whole exile movement
are visible. The aim of this study is to demonstrate the mutual contacts and
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outline various types of problems or tasks that the Australian exile presented
or dealt with representatives of the Council. A person, who communicated
most frequently with exiles in Australia, was the chairman of the social
committee of the Council of Free Czechoslovakia, Juraj Slávik.
Keywords: Council of Free Czechoslovakia, Czechoslovak exile, Australia, 1948–1968, Juraj Slávik
Translated by Mgr. Hana Ferencová
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Alternativní veřejné sféry
během komunistického panství
v Československu: paralelní prostor
pro zavržené a vyloučené
1

Petr Orság
1 Úvod
Období komunistického panství v Československu vymezené léty
1948–1989 s sebou neslo, kromě mnoha jiných souvislostí, i naprosto odlišné chápání veřejného prostoru a „zacházení“ s ním. Autentická veřejná sféra
v důsledku masivních mocenských intervencí do všech sfér života společnosti prakticky přestala existovat. Místo ní komunistický režim direktivně
zavedl přísně kontrolovanou sféru oficiální. Nejvýrazněji se kolonizace veřejného prostoru projevovala v zakladatelském období komunistické diktatury
v zemi, kdy režim tvrdě potíral každý nesouhlas se svou doktrínou. Později
se intenzita mocenského tlaku měnila v závislosti na vývoji domácí i mezinárodní společensko-politické situace.
Tento text se zaměřuje na jeden z nezamýšlených důsledků zplanění veřejného prostoru, jímž bylo postupné vytváření náhradních, neoficiálních
paralelních komunikačních systémů a svébytných alternativních veřejných
sfér. Plurál je zde na místě, neboť tyto sféry nebyly nutně omezeny hranicemi
komunistického státu. Konstituovaly se nejen v domácích, zpočátku krajně
nesnadných podmínkách determinovaných represivním aparátem režimu,
ale i v zahraničí – v prostředí československého exilu. Právě exulanti, kteří
na Západě začali vydávat exilová média a postupně rozvinuli do pozoruhodné šíře škálu dalších souvisejících aktivit, sehrávali velmi podstatnou roli při
ustavování těchto alternativních, paralelních sfér, a to jak té zahraniční, exilové, tak i té domácí. Význam exilových aktivit byl v mnoha ohledech určující
i pro rozvoj paralelních struktur a opozičních společenských proudů existujících uvnitř komunistického Československa, proto se text pokouší o jejich
obecnější tematizaci a je jim věnována zvýšená pozornost.

1

Text vznikl v souvislosti s řešením projektu z Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP
v Olomouci. Rozvíjí a doplňuje teze z nepublikované disertační práce Média československého
exilu v letech 1948–1989 jako součást alternativní veřejné sféry. Olomouc 2011.
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2 Veřejná sféra v podmínkách diktatury
Před tím, než se vztáhnu konkrétně k československé situaci v letech komunistické diktatury, je třeba krátce se zmínit o obecném teoretickém rámci
pro definování toho, co je v textu označováno jako alternativní veřejná sféra.
Pro danou problematiku se mi jako funkční východisko jevil dnes již klasický koncept občanské veřejnosti a veřejné sféry Jürgena Habermase. Dle
Habermase občanská veřejnost, která se postupně ustavila v jím popisovaných zemích západní Evropy,2 „stojí a padá s principem obecného přístupu.
Veřejnost, z níž by byly nějaké skupiny eo ipso vyloučeny, není například
jen neúplná, spíše to není vůbec žádná veřejnost. Ono publikum, které lze
pokládat za subjekt občanského právního státu, i svou sféru chápe jako sféru
veřejnou v tomto přísném smyslu slova, ve svých úvahách anticipuje příslušnost principiálně všech lidí.“3 Veřejnou sféru lze tedy v tomto ideálním pojetí
chápat jako prostor přístupný pro každého, v němž se občané mohou setkávat a diskutovat o otázkách veřejného zájmu bez ohledu na své společenské
postavení.4 Jinak řečeno: autentická veřejná sféra je prostředníkem mezi sférou státu, politických institucí, a privátní sférou jednotlivých občanů. Např.
Karol Jakubowicz, který se zabýval problematikou transformace veřejné sféry
v kontextu vývoje médií a mediálních systémů v zemích střední a východní
Evropy po pádu komunismu, popisuje nezávislou veřejnou sféru jako prostor mezi vládou a občanskou společností, v němž jedinci uplatňují formální
a neformální kontrolu nad státem – formální skrze volbu vlády, neformální
skrze tlak veřejného mínění.5
2

Habermas se snažil na pozadí popisu vývoje v několika zemích Evropy dovodit, jak rozvoj
raného kapitalismu a společensko-politické změny, které jej provázely, vedly k postupnému
ustavování občanské veřejnosti a buržoazní veřejné sféry. Jeho snahou bylo „rozpracovat
ideální typ občanské veřejnosti z historických kontextů anglického, francouzského
a německého vývoje v 18. a raném 19. století“. Srov. Habermas, Jürgen: Strukturální přeměna
veřejnosti. Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha 2000, s. 11.

3

Tamtéž, s. 160.

4

O formativním vlivu Habermasovy práce svědčí i to, že se vůči jeho pojetí veřejné sféry
následně vymezila řada autorů, kteří kriticky reflektovali její různé aspekty. Za všechny
zmiňme aspoň Calhoun, Craig (ed.): Habermas and the Public Sphere. Cambridge 1992,
v níž i Habermas sám svůj původní přístup revidoval.

5

Srov. Jakubowicz, Karol: Rude Awakening. Social and Media Change in Central and Eastern
Europe (dále jen Rude Awakening). New Jersey 2007, s. 31–32. Slavko Splichal, který se
soustředil na vývoj a konceptualizaci pojmu veřejná sféra, označuje veřejnou sféru jako
specifický „pomyslný prostor“ (imagined space) společenského života, který existuje mezi
státem a občanskou společností, jimiž je utvářen. Konstitutivním aktérem veřejné sféry je
veřejnost, která se v této sféře vyjadřuje k podstatným společenským otázkám. Srov. Splichal,
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Pojetí Antonína Mokrejše, který pracuje pouze s pojmem veřejnost a užívá jej v zásadě jako zástupný i pro pojem veřejná sféra, lze dobře vztáhnout
k hlavnímu tématu tohoto textu. Veřejnost je v jeho chápání „úhrn možností a příležitostí pro přímý a svobodný styk občanů s vlastní vládou, který
má umožnit a zaručit, že občané vládu přijímají, respektují a spolupracují
s ní. Zároveň znamená také úhrn možností a příležitostí k tomu, aby se lidé
na sebe navzájem obraceli, hovořili spolu, diskutovali a přeli se způsobem,
který zakládá a obnovuje společenství. V neposlední řadě pak veřejnost ztělesňuje charakteristický soubor možností, příležitostí a podnětů k rozhodujícím podobám účasti na životě společenství.“6 Mokrejš také upozorňuje, že
„povaha a strukturace veřejnosti a průběh zveřejňování jsou zřetelně dobově
utvářeny a na jejich dobových proměnách se kromě jiného podílejí také charakteristické vztahy i napětí mezi veřejným a soukromým.“7 Právě kontrast
veřejné – soukromé vystupoval ostře v letech komunistického panství v Československu, kdy podstatná část společnosti zcela programově rezignovala
na jakékoli veřejné angažmá.8
Na základě uvedených obecných tezí lze zformulovat následující charakteristiku vztahující se k době komunistického panství v Československu: Alternativní veřejná sféra se utváří tam, kde je svobodný styk občanů s vlastní
vládou znemožněn, kde možnosti, příležitosti a podněty k účasti na životě
společenství jsou významně omezeny a kde je část veřejnosti systematicky
a kontinuálně vylučována (byť jen) z potenciální participace na veřejné debatě za pomocí různých složek represivního aparátu režimu (policejní šikanou,
trvalým pronásledováním, vězněním aj.).9 Za těchto podmínek prakticky nelze hovořit o možnosti existence autentické veřejné debaty, tím méně o účasti
v ní.10
Slavko: Transnationalization of the Public Sphere and the Fate of the Public. New York 2012,
s. 76–90.
6

Mokrejš, Antonín: Veřejnost: skutečnost – iluze – fikce. Praha 2005, s. 18.

7

Tamtéž.

8

A např. v letech normalizace se napětí mezi (oficiálně) veřejným a soukromým zvyšovalo
i tím, jak se ve společnosti postupně formovaly různé alternativní (nikoli nutně protirežimní)
aktivity, které se lidé pokoušeli rozvíjet mimo dosah kontroly mocensko-byrokratického aparátu. Šlo o svého druhu obrannou reakci proti vyprázdněnosti oficiálního veřejného prostoru.

9

Tuto obecnou charakteristiku pochopitelně nelze vztáhnout paušálně na celé období komunistické éry v Československu – mocenské ovládání veřejného prostoru bylo v různých fázích
vývoje režimu různě intenzivní.

10

Např. Jakubowicz k tomu uvádí: „Stalinistický model společenského uspořádání nepočítal
s existencí občanské společnosti či veřejné sféry…“ Srov. Jakubowicz, Karol: Musical Chairs?
The Three Public Spheres in Poland. In: Dahlgren, Peter – Sparks, Colin: Communication
and Citizenship. Journalism and the Public Sphere. London – New York 1991, s. 154.
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Represivní aparát, který udržoval mocenský status quo, bránil v přístupu
do hegemonní oficiální veřejné sféry nejen otevřeným oponentům režimu,
ale i těm, kteří neprojevovali dostatečnou loajalitu např. formou aktivního
členství v Komunistické straně Československa, Svazu Československo-sovětského přátelství či dalších organizacích Národní fronty a nebyli tedy
v pozici aktérů či disciplinovaných služebníků režimu. Ti se naopak s režimem (minimálně formálně, vnějškově) identifikovali a pomáhali jej svým
veřejným působením legitimizovat – mimo jiné např. působením v oficiálních médiích. Proto sféru režimu, v níž se odehrával oficiální veřejný život,
označuji v tomto textu termínem kvazi-veřejná.11 Byla to sféra produkovaná,
řízená, kontrolovaná a medializovaná aparátem KSČ. Režim vyžadoval –
zvláště ve svém zakladatelském období, hromadný, bezpodmínečný a aktivní
souhlas se svou politikou, později, se zvolna postupující, opatrnou politic11

Z různých klasifikací vývojových fází utváření veřejné sféry za inspirativní považuji typologii,
s níž pracuje Slavko Splichal. V historické perspektivně mluví nejdříve o „krypto-veřejné
sféře“ (před buržoazními revolucemi existovaly jen uzavřené skupiny lidí, nikoli ještě občanů,
které se nemohly přímo konfrontovat s vládou), dalším stupněm byla „proto-veřejná sféra“,
což byla liberální buržoazní veřejná sféra (která byla svým způsobem otevřená, ale přístup
středních vrstev do ní byl omezený). Pak by dle Splichala měla vývojově následovat „orthoveřejná sféra“, která by se velmi blížila ideálnímu normativnímu konceptu. Ve skutečnosti
však dle něj vývoj nabral špatný směr a dnes lze hovořit o „hybridní“ nebo „pseudo-veřejné
sféře“, která je komercializovanou verzí veřejné sféry. Splichal, S.: c. d., s. 162–166.
Mnou užívaný termín „kvazi-veřejná sféra“ dílem vykazuje charakteristiky Splichalovy
„krypto-veřejné sféry“ (ani za komunistického panství nemohli lidé vejít v otevřenou
názorovou konfrontaci s vládou – dílčím a omezeným způsobem to bylo možné vždy
jen dočasně – např. v období relativní liberalizace během 60. let), nicméně historicky se
česká společnost v době komunistického panství nalézala vývojově v odlišném kontextu
– měla za sebou éru liberálního vývoje první republiky, kdy se svébytná veřejná sféra,
byť v limitech doby, mohla utvářet, následně éru jejího mizení za druhé republiky a pak
zejména za protektorátu, poté krátký čas problematického znovukonstituování a současně
výrazného redefinování veřejné sféry třetí republiky a následně nástup komunismu. To vše
spoluutvářelo odlišné podmínky, které se termínem „kvazi-veřejná sféra“ snažím reflektovat.
Komunistickou diktaturu nelze chápat jako svého druhu návrat k „předobčanskému“ stádiu
vývoje veřejnosti. Současně jsem si vědom toho, že zavedení termínu může do jisté míry
posilovat určitý schematismus, vztáhneme-li jej bez dalšího vysvětlení na celé dlouhé období.
Ani oficiální veřejnou sféru nelze zavrhovat beze zbytku a v úplnosti, dané charakteristiky
platí nejvíce pro zakladatelské období režimu, kdy mocenskými prostředky podporovaná
ideologická ortodoxie působila ve veřejném prostoru nejintenzivněji. I KSČ podléhala vnitřní
vývojové dynamice a v průběhu času se její přístup k ovládání veřejné sféry proměňoval.
Kritické hlasy zevnitř mocenských struktur, jež postupně nabývaly na intenzitě a působily
ve prospěch reformy systému, se rovněž rekrutovaly z širšího rámce oné oficiální sféry. Její
dočasná proměna v autentickou, kritickou veřejnou sféru zasahující a aktivizující podstatnou
část tehdejší společnosti, byla však dílem poměrně krátkého období na sklonku šedesátých
let, pak režim opět ovládl veřejný prostor. I proto termín kvazi-veřejná sféra v rovině obecné
dle mého postihuje podstatu mocenského ovládání veřejného prostoru ve sledované době.
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kou liberalizací, docházelo stále častěji i k okysličování oficiální veřejné sféry
a oslabování mocenské kontroly, zpočátku zejména na poli kulturním. Naplno se subverzivní potenciál tohoto mnohaletého postupného rozleptávání
oficiální kvazi-veřejné sféry a zdánlivě monolitní mocenské struktury zevnitř
vyjevil na konci šedesátých let, kdy právě autentická revitalizace veřejného
prostoru intenzivně asistovala nebývale dynamické akceleraci společensko-politického pohybu v zemi. Emancipace autentické veřejné sféry se stala
současně jednou z hlavních příčin konce pokusu o politické obrození komunistického systému. Není překvapivé, že zkrocení médií a obnovení kontroly
nad veřejnou sférou bylo jedním z hlavních požadavků sovětského vedení,
když tlačilo československé vládní představitele k obnovení pořádku v zemi.
Za normalizace, kdy se mocenský represivní aparát rozběhl znovu naplno, ale ukázalo se, že „striktní lpění na řádu fiktivního světa“ je prakticky
nemožné,12 už režim netrval na aktivním souhlasu, spokojil se s mlčením
většiny.13 Právě represemi obnovená kontrola nad veřejnou sférou vytvořila
prostor, kde mohlo opět „bezpečně“ probíhat oficiální zveřejňování a kde se
spoluvytvářel oficiální souhlas.
Za této situace si aktivní, ale mocensky potlačované a marginalizované části veřejnosti postupně vytvořily paralelní komunikační a informační
systémy a náhradní, alternativní veřejné sféry, jejichž prostřednictvím si
ve společnosti zajišťovaly alespoň omezenou „medializaci“ svých názorů.14
Habermas mluví o „zničení politické veřejnosti ve společnostech státního
socialismu.“15 Ve vztahu k československé situaci (zejména to platí pro období normalizace) je na místě zpřesnění: ta politická, aktivní, autentická veřejnost, jejíž hlas nabýval na intenzitě v průběhu šedesátých let minulého století
12

Tato pasáž textu pracuje s formulací H. Arendtové – srov. Arendtová, Hannah: Původ
totalitarismu I.–III. Praha 1996, s. 535.

13

Pavel Tigrid normalizaci charakterizoval jako „husákismus“: „…nikdo tomu nevěří, všichni
mašírují…“ Srov. Tigrid, Pavel: Politická emigrace v atomovém věku (dále jen Politická
emigrace). Praha 1990, s. 91.

14

Právě mechanismy vylučování, jejichž cílem bylo omezit či potlačit účast ve veřejné debatě,
následně vedly k vytvoření alternativních komunikačních systémů a sfér. Foucault jmenuje
zákaz a zavržení jako dvě možnosti z vnějšku působících mocenských procedur vylučování.
Obě lze vztáhnout i na československou situaci ve sledovaném období. Zavržení sice Foucault
osvětluje na pozadí protikladu rozumu a šílenství a vztahu většinové společnosti k bláznům,
nicméně společenská exkluze blázna a domácího oponenta režimu či exulanta vykazuje
obdobné charakteristiky: „…jeho projev nemůže kolovat jako projev druhých lidí […] jeho
slovo je považováno za nicotné a nejsoucí, bez pravdy a významu, jemuž se nevěří u soudu
a jež nemůže ověřovat akt nebo smlouvu…“ – srov. Foucault, Michel: Diskurs, autor,
genealogie. Praha 1994, s. 9.

15

Habermas, J: c. d., s. 47.
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a vrcholnou formu získal během měsíců pražského jara, nebyla zničena, ale
přelila se a přetransformovala do nově vznikajících alternativních veřejných
sfér opozice, disentu a exilu poté, co stát, resp. komunistická strana znovu
opanovala veřejný prostor.16 Právě z podhoubí těchto paralelních struktur
vzešla posléze Charta 77, která vztah mezi komunistickým státem a kritickou
částí veřejnosti posunula na kvalitativně novou úroveň a vychýlila mocenskou rovnováhu ve prospěch ovládaných a „bezmocných“.

3 Fáze utváření alternativních veřejných sfér
Postupné utváření alternativních veřejných sfér během komunistického
panství v Československu procházelo několika základními fázemi, které pro
potřeby rozvíjení tématu v elementární rovině naznačím. Každá z nich svým
způsobem reagovala na aktuální společensko-politickou situaci. Nejobtížnější podmínky pro vznik těchto paralelních sfér byly v počátečním, zakladatelském období komunistického režimu, tedy po únoru 1948 a v první polovině
padesátých let, kdy nový režim dramatickým způsobem omezil jakékoli
možnosti alternativního působení a souhlas si vynucoval hrubou silou, jejímiž projevy byly exemplární politické procesy, popravy, veřejné ostouzení
a radikální společenská ostrakizace nepohodlných osob, doprovodné masivní kampaně v oficiálních médiích atd.
I za těchto extrémně ztížených podmínek, kdy svobodná a veřejná artikulace názoru byla vyloučena a oficiální veřejná sféra byla pod striktní mocenskou kontrolou, zůstávaly určité, byť omezené, možnosti pro vyjádření
názoru a šíření necenzurovaných informací. V těch nejelementárnějších formách se neoficiální komunikační kanály rozvíjely v rámci běžné interpersonální komunikace – součástí takto předávaných informací označovaných
jako lidová „šeptanda“ či „šeptaná propaganda“, byly pochopitelné i různé
klepy, fámy nebo například politické vtipy, které reagovaly na změněnou situaci. Zintenzivnění tohoto typu komunikace jako reakce na snahu režimu
o totální informační monopol nastalo už za nacistické okupace,17 v počátcích

16

Neplatí to samozřejmě beze zbytku. I mnozí lidé, kteří stáli vně těchto alternativních sfér
a pohybovali se v tzv. šedé zóně, se vztahovali kriticky k režimu a v rámci možností mu, někdy
i veřejně, oponovali.

17

Srov. např. Končelík, Jakub – Večeřa, Pavel – Orság, Petr: Dějiny českých médií 20. století.
Praha 2010, s. 106 an.
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komunistického panství pak společnost na tyto způsoby šíření informací navázala.18
Sofistikovanější formy alternativního veřejného působení se omezovaly
spíše na jednotlivé, velmi omezené projevy. Jakákoli neoficiální, režimem
nepovolená názorová alternativa v dané situaci měla ilegální charakter, což
znamenalo, že její tvůrci byli vystaveni permanentně existenčnímu ohrožení
a v případě odhalení následovaly drakonické tresty. Ilegální tiskoviny jako
výraz alternativních komunikačních možností produkovaly opoziční skupiny v Československu porůznu již od konce čtyřicátých let minulého století,
kdy se komunisté chopili moci v zemi a neoficiální publikační aktivity byly
jedním ze způsobů, jak narušovat informační blokádu režimu. Právě vydávání nepovolených tiskovin sloužilo často tajné policii jako záminka pro
perzekuci oponentů režimu. Během zakladatelského období komunistického
panství proběhlo několik desítek politických procesů s tvůrci ilegálních tiskovin.19
Vedle výše zmíněných způsobů náhradního informování patřilo k nemnoha autentickým alternativním informačním zdrojům zahraniční rozhlasové vysílání. Jeho výhodou bylo, že bylo relativně snadněji dostupné pro
širší publikum, o to vyšší pozornost režim věnoval tomu, jak zabránit šíření
„nepřátelské ideologie“ mezi obyvatelstvem. Už od uchopení moci věnovali
komunisté zahraničnímu vysílání pozornost, kterou ještě zintenzivnili poté,
co začalo od roku 1951 v češtině a slovenštině pravidelně vysílat Rádio Svobodná Evropa (RFE). V československé sekci, která zahájila vysílání jako
první z národních redakcí RFE, se sešla pestrá směsice politických exulantů,
tedy otevřených oponentů režimu, v čele s Ferdinandem Peroutkou. On sám
jako ředitel československé redakce zahájení vysílání komentoval případně:
„Já i moji přátelé začneme tam, kde jsme před třemi lety přestali: budeme
18

O orální interpersonální komunikaci a její změněné funkci v zemích sovětského bloku srov.
též Havlíček, Dušan: Veřejná informace v sovětských politických systémech. In: Köpplová,
Barbara – Wolák, Radim (eds): Česká média a česká společnost v 60. letech. Praha 2008,
s. 148.

19

Tresty odhalených výrobců či distributorů se pohybovaly nejčastěji od šesti do 10 let odnětí
svobody nepodmíněně. Odborné texty reflektující dané téma se většinou soustřeďují
na jednotlivé projevy této alternativní, paralelní sféry, jimiž se šířily neoficiální informace. Srov.
např. Kaplan, Karel – Váchová, Jana (eds.): Protistátní letáky a jiné formy odporu v roce 1948.
Praha 1994. Na tomto místě dodejme, že vedle otevřeně politických, protikomunistických
tiskovin vznikaly i publikace nezávislých kulturních skupin, které se kriticky vymezovaly vůči
režimní kulturní politice a odmítali totalitní ideologizaci umění, jako např. literáti z okruhu
kolem Egona Bondyho a Bohumila Hrabala. Jejich ilegálně vydávané práce stojí na počátku
českého literárního samizdatu, jehož rozvoj nastal o dvě dekády později jako výrazný projev
domácí alternativní veřejné sféry. Srov. např. Alan, Josef (ed.): Alternativní kultura. Příběh
české společnosti 1945–1989. Praha 2001.

190

Petr Orság

vydávat časopis. Budeme to dělat tím jediným možným způsobem, který
ještě zbývá demokratickým Čechům a Slovákům, aby na to tyranská vláda
nemohla položit svoji tlapu: budeme jej vysílat vzduchem.“20 Citace výstižně
dokládá poznání exulantů poúnorové generace – nejúčinnějším způsobem,
jak překonávat informační bariéry nastavené režimem, zajišťovat komunikaci s domovem a obohacovat domácí veřejnou sféru o alternativní názory
a informace, byla cesta vzduchem. Právě vysílání RFE i dalších zahraničních
rozhlasových stanic se stalo trvalou součástí komunikace exilu s domovem.21
I proto bylo intenzivně rušené. Na jeho rušení označovaném jako „radioobrana“ českoslovenští komunisté spolupracovali s vedením komunistických stran Polska, Maďarska a Sovětského svazu.22 Snahou režimu bylo
pokrýt rušicím signálem co nejvíce těchto nepřátelských stanic – největší
pozornost věnovali komunisté vysílání RFE, který nabízelo posluchačům
nejkomplexnější a nejrozsáhlejší informační servis, rušeny byly ale i relace
vysílané Hlasem Ameriky, BBC, Vatikánským rozhlasem, českým vysíláním
z Paříže, Madridu, Bělehradu a dalších míst. Vysílání „závadných“ informací zahraničních rozhlasů bylo pro komunistické vládce velmi významným
problémem a jeho rušení podstatným faktorem „ideologického boje“.23 Stanicemi nabízené informace byli pro lidi významnou alternativou ke zprávám
produkovaným oficiálními režimními médii, navíc tyto odposlechnuté informace lidé dál reprodukovali v běžné interpersonální komunikaci (později
jednotlivé pořady i přepisovali – a tyto informace kolovaly jako strojopisy).
Jejich cirkulace v náhradních informačních okruzích měla dopad na postupné utváření kritického veřejného mínění vně oficiální kvazi-veřejné sféry.
Komunisté prováděli systematický monitoring zahraničního vysílání nejen

20

Srov. Peroutka, Ferdinand: Projev u příležitosti zahájení vysílání RFE. In: Skutečnost, III.,
1951, č. 5, s. 85.

21

Aktuálně nejsystematičtěji o problematice RFE a zahraničního vysílání do Československa
– srov. Tomek, Prokop: Československá redakce Radio Free Europe. Historie a vliv
na československé dějiny. Praha 2015.

22

Už v listopadu 1950 proběhla se souhlasem vedení komunistických stran ČSR, Polska
a Maďarska schůzka expertů z bezpečnostních složek, kteří řešili společný postup v rušení
„nepřátelského vysílání“. Více viz např. Tomek, Prokop: Rušení zahraničního rozhlasového
vysílání pro Československo. In: Securitas Imperii, 9, Sborník k problematice zahraničních
vztahů čs. komunistického režimu. Praha 2002, s. 334–367.

23

Dokladem toho budiž, že rušičky zůstaly v provozu až do konce roku 1988, kdy od rušení
upustil i Sovětský svaz.
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kvůli efektivnímu řízení rušiček, ale i kvůli „účinnému boji s antikomunistickou propagandou“.24
Druhou fázi postupného utváření autentické alternativní veřejné sféry lze
počítat přibližně od poloviny padesátých let (mj. v souvislosti s úmrtími Stalina a Gottwalda) do konce šedesátých let minulého století. Postupné politické
uvolňování zvolna rozšiřovalo možnosti kritických názorů a alternativních
veřejných projevů, ovšem stále při zachování nepřekročitelných systémových limitů vymezených mocenskou dominancí komunistické strany, legislativními nařízeními i zavedenými zvyklostmi.25 S postupným uvolňováním
v šedesátých letech komunisté omezili i rušení některých zahraničních rozhlasových stanic vysílajících do Československa.26 V této fázi sílila i komunikace mezi jednotlivými východoevropskými zeměmi navzájem.
Pokus o prolomení systémových bariér, který vyvrcholil během měsíců
pražského jara (Ministerstvo vnitra tehdy pod tlakem emancipujícího se
veřejného mínění dokonce připravilo plán pro kompletní likvidaci rušiček
zahraničního vysílání)27, skončil s nástupem Gustáva Husáka k moci a opětovným nastolením tvrdé regulace hlavních sfér života společnosti.
Poslední fáze rozvoje alternativních veřejných sfér a paralelních struktur existujících mimo oficiální kontrolu režimu přichází s organizovaným
opozičním hnutím od sedmdesátých let. Kromě toho, že zesílila alternativní
komunikace v rámci tehdejšího Československa – mimo jiné skrze hojněji
vydávané samizdatové publikace, podstatně se zintenzivnila i komunikace
domova s exilem.
Zde připomeňme jeden z paradoxů dané doby – prostřednictvím exilových periodik, která se distribuovala (díky exilové tiskové agentuře Palach
Press a později i dalším ilegálním komunikačním kanálům) do Československa, zůstávali ve spojení se čtenáři, případně posluchači doma nejen exulanti,
ale i domácí zapovězení autoři a publicisté, jejichž práce exulanti zveřejňovali. Multiplikační efekt byl dán i tím, že např. redaktoři RFE ve vysílání pravi24

Monitoring vysílání zajišťovalo zpočátku několik institucí, až od roku 1973 vzniklo jednotné
monitorovací středisko zahraničního rozhlasového a televizního vysílání v Československém
rozhlase. Tomek, P.: Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo, s. 361.

25

Není cílem tohoto textu podrobně sledovat vývoj a proměny komunistického panství
v Československu. Vývojovým fázím režimu se dlouhodobě věnuje např. Karel Kaplan – srov.
např. Kaplan, Karel: Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953–1956. Brno
2005; Týž: Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968. Společnost
a moc. Brno 2008.

26

Viz Tomek, P.: Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo, s. 348–353.

27

Rozvíjení tohoto plánu však přerušila srpnová intervence vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Rušení pak pokračovalo až do konce roku 1988. Tamtéž.
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delně četli z exilových periodik i knih z provenience exilových nakladatelství,
ale posluchače informovali i o samizdatu a aktivitách paralelních společenství. To mělo význam nejen pro aktéry těchto domácích alternativních sfér,
kterým důsledná medializace informací o perzekucích ze strany režimu poskytovala jistý způsob ochrany. Podstatné – zejména z hlediska budoucího
vývoje – byly i přesahy aktivit těchto alternativních veřejných sfér do většinové společnosti, která v konečném důsledku každou změnu zavedených
pořádků rozhoduje.28
V uvedeném období současně zesilovaly různé formy komunikace mezi
aktéry paralelních neoficiálních veřejných sfér v jednotlivých zemích východní Evropy.29 Právě exil, který zůstával významným distributorem informací, knih i dalších komodit, jež napomáhaly rozvoji domácích paralelních
struktur, se stával podstatným prostředníkem i pro rozvoj a propojování alternativních veřejných sfér v rámci středoevropského kontextu.
Kontakty mezi středoevropskými disidenty napříč jednotlivými zeměmi
se prohloubily zejména po vzniku Charty 77, jejíž signatáři udržovali četné
vztahy s polským Výborem na obranu dělníků (KOR) či s hnutím Solidarita
– setkávali se na česko-polských hranicích, později přibyly i kontakty s maďarskou opozicí. Tyto osobní a politické vazby z paralelních, alternativních
společenství se posléze staly velmi důležité pro budoucí spojenectví v devadesátých letech – např. v rámci zemí Visegrádské skupiny.30
I mezinárodní ohlas Charty 77 by byl mnohem méně účinný, nebýt intenzivních aktivit exulantů a jejich kontaktů mezi politickými a kulturními elitami na Západě. Velmi podstatnou roli při medializaci východoevropského
opozičního hnutí sehrávali Pavel Tigrid, Jiří Pelikán, Jan Kavan se svou agenturou Palach Press i mnozí další exulanti. I díky průběžnému informování se
západní vlády dostávaly pod tlak veřejného mínění a přehodnocovaly svou
politiku vůči komunistickým vládám východní Evropy.31 Stejně tak se zve28

Např. důkladné zhodnocení role exilu jako podstatného prostředníka a zprostředkovatele
v kontextu postupného sbližování neoficiálních paralelních struktur s těmi oficiálními (resp.
jejími částmi) v druhé půli 80. let je dosud otevřeným badatelským tématem.

29

Jakubowicz připomíná, že míra odporu se v různých východoevropských zemích lišila
a pohybovala se od silné opozice po slabé, neorganizované, okrajové skupiny. Mezi zeměmi,
kde se opoziční aktivity rozvíjely nejintenzivněji, uvádí Jakubowicz Polsko, Československo,
Maďarsko či SSSR. – Srov. Jakubowicz, J.: Rude Awakening, s. 131.

30

Tuto budoucí mezinárodní spolupráci předznamenával např. i anglicky vydávaný čtvrtletník
East European Reporter, který vznikal ve Velké Británii za součinnosti exulantů zemí střední
Evropy a Britů.

31

Souvislosti helsinské konference a problematika lidských práv, která se díky Chartě 77 a východoevropským opozičním hnutím stávala trvalou součástí vztahů mezi Východem a Západem, přesahují rámec hlavního tématu textu.
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řejňováním informací o perzekuci oponentů režimů v západních i exilových
médiích dostávaly pod tlak vlády v komunistických zemích. Právě západní
veřejnost, resp. západní většinová veřejná sféra, na níž exulanti informačně
a komunikačně působili, představovala pro domácí disent velmi účinný, ba
přímo „strategický prostředek odporu“.32

4 Exilová veřejná sféra vs. domácí alternativní sféry
Role exilové veřejné sféry a intenzivní kontakty exulantů s domácí alternativní veřejnou sférou byly tedy velmi podstatné. Na tomto místě je vhodné
připomenout, že možnosti, které českoslovenští exulanti na Západě v sedmdesátých a osmdesátých letech využívali ve prospěch odboje proti komunistickému režimu, byly mimo jiné i výsledkem exilových aktivit v prvních dvou
dekádách po únoru 1948.
Právě generace poúnorových politických uprchlíků začala na Západě
rozvíjet širokou škálu nejprve zejména politických, posléze však i kulturních
a obecně společenských aktivit, na nichž bylo později možné stavět. Absence přímého tlaku totalitní moci byla ve srovnání s podmínkami doma nepochybnou výhodou, i exilová situace však generovala mnoho problémů.
Navzdory nejrůznějším omezením se nicméně právě exilová veřejná sféra
stávala alternativním prostorem, který reagoval na ztížené možnosti kritické veřejné diskuse v Československu a do jisté míry (v různých obdobích
v různé intenzitě – v závislosti na tom, jak se střídaly tvrdší a mírnější fáze
komunistického režimu) ji nahrazoval či doplňoval. Významnou roli zprostředkovatele v procesu utváření a rozvoje této veřejné sféry sehrávala i exilová média jako jeden z jejích konstitučních a integračních elementů.
Pro potenciální budoucí promýšlení tématu stanovme pro exilovou veřejnou sféru několik obecných charakteristik, z nichž bude patrnější, čím tato
sféra byla – a to jak pro domov, tak pro západní společnost. Exilová veřejná
sféra byla:
a) alternativní
Fungovala jako alternativa k domácí oficiální kvazi-veřejné sféře v Československu, jíž kontroloval a ovládal komunistický režim. Exil se postupně
snažil alternovat či substituovat mnohé ze součástí domácího veřejného života, s možnostmi i omezeními, která generovala exilová situace (výhodou byla
32

Pauer, Jan: Disent v trojí perspektivě. Diskurzy o politice, společnosti a dějinách v českém,
slovenském a východoněmeckém disentu v 70. a 80. letech. Soudobé dějiny, XIX, 2012, č. 1,
s. 80.
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absence mocenských zásahů totalitního státu, nevýhodou neexistence širšího
zázemí pro různé typy aktivit). Postupně se tak konstituovala exilová kultura
a věda,33 vznikala exilová média, sportovní svazy, exilové školy34 a zejména
exilové politické strany (politické stranictví bylo výraznou determinantou
poúnorového exilu).
Zde poznamenejme, že v řadě západních zemí exilovou veřejnou sféru
předcházela (a posléze doplňovala) sféra krajanská, kterou tvořila komunita
zahraničních Čechoslováků, jejichž rodiny byly v jednotlivých zemích usazeny déle a stupeň jejich integrace (či asimilace) do většinové společnosti
byl různý. Tyto dvě polohy veřejné sféry existovaly vedle sebe, v některých
zemích krajané a exulanti spolupracovali, v jiných příliš ne,35 průběžně se odlišné pohledy střetávaly i na stránkách exilových periodik. Aktivními tvůrci
oné alternativní veřejné sféry byli exulanti, kteří usilovali o změnu domácího
režimu ze zahraničí.
Exilová veřejná sféra ovšem byla současně i alternativou k veřejné sféře většinové společnosti zemí, v nichž se českoslovenští exulanti usazovali
(v Evropě Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie aj.).36 Do (aktivní) účasti
ve většinové veřejné sféře hostitelských zemí, většinou liberálních západních
demokracií,37 vstupovali členové exilové komunity zpočátku spíše ojediněle,
zvláště v prvních letech po únoru 1948, skrze akademické prostředí univerzit, místních médií aj. Jednotlivé exilové osobnosti pak pronikaly i do místní
politiky a veřejného života.38
33

Např. Svaz československých spisovatelů v zahraničí byl založen už v srpnu 1948. Exilová
Společnost pro vědy a umění vznikla v roce 1958. – Srov. Jirásek Zdeněk – Trapl, Miloš:
Exilová politika v letech 1948–1956. Olomouc 1996; Přibáň, Michal: Prvních dvacet let.
Kulturní rada a další kapitoly z dějin literárního exilu 1948–1968. Brno 2008, s. 271–283.

34

O počátcích organizování exilového školství přinášela informace např. už exilová revue
Skutečnost – srov. Ulm: Školství v exilu. Skutečnost, 1, 1949, č. 8–9, pp. 36 an. Další informace
srov. např. Přibáň, M.: c. d., s. 326.

35

Např. Pavel Tigrid tyto dvě polohy – krajanskou a exilovou – striktně odděloval. Srov. Tigrid,
Pavel: Mně se nestýskalo. Rozhovor Petra Kotyka (dále jen Mně se nestýskalo). Praha 2010, s. 17.

36

Jiný, snad přesnější výklad: možno to chápat i tak, že byla jejím rozšířením, a tedy součástí
škály mnoha existujících veřejných sfér konkrétní hostitelské země.

37

To ale nebylo pravidlem vždy, Čechoslováci odcházeli i do zemí s jinou než liberálně demokratickou vládou – např. do Portugalska za Antónia Salazara, kde se jako exulant usadil
básník a publicista František Listopad; či Španělska za Francisca Franca, kde od šedesátých let
žil katolický historik, spisovatel a publicista Bohdan Chudoba aj.

38

Z řady poúnorových exulantů uveďme výběrově alespoň některé: Josef Jonáš, redaktor
Vídeňských svobodných listů a člen redakční rady časopisu Svědectví, byl funkcionářem
rakouské socialistické strany, Jaroslav Vrzala, administrátor Svědectví, se v padesátých letech
ve Francii angažoval v Radě svobodné mládeže střední a východní Evropy. Právník Miroslav
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Po roce 1968 se díky celkově příznivější geopolitické situaci pozice československých exulantů na Západě a zejména vztah většinové společnosti
k nim proměnily, mimo jiné to bylo dáno i sympatiemi západní veřejnosti k pražskému jaru, známostí jednotlivých československých představitelů
na Západě atd. Za všechny zmiňme zřejmě nejvýznamnějšího z posrpnových
politických exulantů z řad bývalých komunistických reformistů Jiřího Pelikána. Ten měl po příchodu do exilu na Západě rozsáhlé kontakty, které si
vytvořil za svého předešlého působení v čele Mezinárodního svazu studentstva či později jako ústřední ředitel Československé televize a jako předseda zahraničního výboru Národního shromáždění. Díky spojení s italskými
socialisty vstoupil velmi úspěšně do italské, resp. evropské politiky. Byl dokonce dvakrát po sobě zvolen poslancem Evropského parlamentu za italskou
socialistickou stranu a na půdě této mezinárodní instituce aktivně působil
ve prospěch východoevropské opozice.39
Jednotlivci vstupovali do většinové veřejné sféry i na poli vědeckém (např.
sociolog Zdeněk Suda či literární vědec Peter Demetz, z posrpnových exulantů např. sociolog Zdeněk Strmiska či filozof Václav Bělohradský)40 či uměleckém (např. Rafael Kubelík, z posrpnových např. režisér Bernard Šafařík).
Někteří exiloví vydavatelé a publicisté se snažili působit na západní publikum jednak překlady exilových tiskovin do místních jazyků či přímo periodiky určenými pro oslovení tamních čtenářů (z poúnorových titulů např.
Democratia Militans, z posrpnových např. cizojazyčná vydání římských Listů), rovněž vlastními publicistickými texty do místních médií, příp. působením v místních médiích – např. Jiří Veltruský (alias Pavel Bartoň, resp.
Paul Barton) spolupracoval s francouzskou revue Preuves, jež se orientovala
na východoevropské otázky, Josef Josten podstatnou část svých publicistických aktivit vedl v angličtině, podobně do západních médií přispíval i Pavel
Tigrid atd.
Tuček, iniciátor výročního vydání exilového Práva lidu, zastával významné pozice nejen
v exilové, ale i ve švýcarské sociální demokracii.
39

Více o Pelikánově angažmá v exilové, italské a evropské politice – srov. např. Caccamo,
Francesco: Jiří Pelikán a jeho cesta socialismem 20. století. Brno – Praha 2008. Další z bývalých
komunistických reformistů Zdeněk Hejzlar spolupracoval se skandinávskými sociálními
demokraty a stal se poradcem švédského premiéra Olofa Palmeho. Luděk Pachman
po odchodu do německého exilu vstoupil do CDU, pomáhal ve volební kampani pozdějšímu
kancléři Helmutu Kohlovi a po přestupu do CSU úzce spolupracoval s Franzem Josefem
Straussem. Milan Horáček stál u založení německé Strany zelených, v letech 1983–1985
působil jako poslanec západoněmeckého Spolkového sněmu a měl široké kontakty mezi
německou levicí atd.

40

Více viz např. Kostlán, Antonín – Štrbáňová, Soňa (eds.): Sto českých vědců v exilu. Praha
2011; Petrusek, Miloslav: České sociální vědy v exilu. Praha 2011.
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V souvislosti s tím, co vše exilová veřejná sféra alternovala, dodejme ještě
jeden pozoruhodný detail – tato sféra měla od počátku i svůj transnacionální
rozměr. Exilové organizace totiž nevznikaly jen v rámci jednotlivých národních společenství uprchlíků, ale i v nadnárodním měřítku – zakládány byly
jak nadnárodní politické organizace – např. Křesťansko-demokratická unie
střední Evropy (Christian Democratic Union of Central Europe – založena
roku 1950 v New Yorku), tak profesní sdružení – např. už v listopadu 1948 se
konal v Paříži ustavující kongres Mezinárodní federace svobodných novinářů (International Federation of Free Journalists) sdružující exilové žurnalisty
z mnoha zemí střední a východní Evropy, Mezinárodní centrum svobodných
odborů v exilu (Centre International des Syndicalistes Libres en exil) vzniklo
tamtéž o měsíc později.
b) omezená
Faktor omezenosti se v rámci exilové veřejné sféry projevoval v mnoha
různých podobách. Podstatný byl limit jazykový (a dílem i kulturní) a tím
omezení na příslušníky exilové komunity znalé jazyka.41 Omezenost exilové
veřejné sféry byla dána i mnoha faktory souvisejícími s obecnými podmínkami života v konkrétních hostitelských zemích vyplývajícími z místní legislativy atd. Omezena byla i komunikačními možnostmi a rozptýleností napříč
kontinenty. Omezena byla i početně, limitovaným množstvím exulantů jako
celku, tak zejména těch, kteří se aktivně podíleli na utváření a rozvoji exilové
veřejné sféry.42
Na druhou stranu nebyla nutně omezena hranicemi konkrétních států
a místem vzniku konkrétních produktů. Např. knižní i časopisecké publikace se distribuovaly z místa původu napříč zeměmi i kontinenty k exilové
komunitě v celém světě (a rovněž do Československa, kam putovaly různými ilegálními komunikačními kanály – v období normalizace až ve stovkách
kusů). Stejně tak platí, že exilová periodika byla platformou, v níž publikovali
domácí zakázaní autoři. Jejich texty se tak dostávaly k domácímu čtenáři prostřednictvím exilových publikací či západních rozhlasových stanic vysílajících v češtině a slovenštině.
Na okraj této charakteristiky exilové veřejné sféry dodejme, že „omezenost“ byla zřejmě nejvlastnější a nejpodstatnější determinantou i alternativní
41

S již shora naznačenými výjimkami jednotlivců, kterým se dařil průnik do místní většinové
veřejné sféry. Většinou se ovšem aktivní spolutvůrci exilové veřejné sféry pohybovali jak v ní,
tak překračovali do místních sfér většinové společnosti, s níž udržovali kontakty a vazby.

42

Aktivních účastníků exilové veřejné sféry byla vždy menšina. Platí to jak o poúnorové,
tak o posrpnové vlně. Platí to ale i obecně o jakékoli autentické veřejné sféře. – Srov. např.
Tigrid, P.: Mně se nestýskalo, s. 17–18.
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veřejné sféry domácí. Její limity byly ovšem diktovány zvnějšku – represivním aparátem režimu. Od toho se odvíjelo a s tím souviselo vše ostatní – jak
„omezená“ nebezpečnost pro vládnoucí režim, tak „omezená“ atraktivita pro
většinovou společnost.43
c) rozptýlená
Exilová veřejná sféra byla nepochybně i sférou rozptýlenou tak, jak byla
rozptýlena ve světě celá exilová komunita. V tomto rozptýlení právě exilová média sehrávala podstatnou integrační roli. I při rozptýlenosti prakticky po celém světě vytvářela exilová komunita v některých zemích ohniska,
z nichž vyzařovaly aktivity stimulující veřejnou sféru intenzivněji. Důvodů
pro to bylo několik. Jednak to mohlo být dáno počty uprchlíků v jednotlivých zemích, což souviselo s obecnými imigračními pravidly a legislativními
úpravami v té které zemi. Nejpočetnější komunity posrpnových uprchlíků
z Československa se usazovaly tam, kde byla imigrační politika vůči nim
vstřícná a kde bylo současně dostatek pracovních příležitostí – v Evropě
v posrpnovém období byly takovými zeměmi zejména Spolková republika
Německo a Švýcarsko, méně Rakousko či Švédsko, v zámoří zejména Kanada a Austrálie.44 Právě geografická blízkost či vzdálenost k Československu
byla z hlediska efektivity politického působení podstatným faktorem, který
hrál roli. Klíčovým „bojištěm“ ideologických střetů politického exilu s komunistickým režimem v Československu byla západní Evropa, méně severní
Amerika a ještě mnohem méně např. vzdálená Austrálie. V tomto smyslu
se jako kruciální ukázalo například rozhodnutí umístit výkonnou část národních redakcí Rádia Svobodná Evropa do německého Mnichova, tedy co
43

Sociolog Ivo Možný vyslovil tezi, že samizdatová produkce v určitém smyslu a do určité doby
režimnímu establishmentu vyhovovala, protože udržovala nespokojenost v podzemí, tedy
nikoli příliš viditelnou. Tím pádem mu nekonkurovala ve veřejném prostoru. Srov. Možný,
Ivo: Proč tak snadno … Některé rodinné důvody sametové revoluce. Praha 2009, s. 32. Zde je
ale třeba namítnout, že nejpozději od vzniku Charty 77, vůči níž se musel režim razantně
veřejně propagandisticky vymezit, tato teze neplatí. S odkazem na text filozofa Jiřího Němce
(Němec, Jiří: Nové šance svobody. Svědectví, 1980, č. 2, s. 221–229) dodejme, že právě princip
zveřejňování toho, co je „v přítmí“, jako výraz autentické názorové alternativy k oficiální
sféře režimu lze považovat za jeden z nejpodstatnějších rysů chartistického hnutí a domácích
paralelních struktur, jež se rozvinuly zejména během druhé dekády normalizace.

44

Podle přehledu „o rozmístění čs. nedovolené emigrace“ z roku 1977, který si vedlo Ministerstvo vnitra, se nejvíce uprchlíků z Československa v první posrpnové dekádě usadilo
v západním Německu (14200 lidí), Švýcarsku (13000), méně v Rakousku (7500) či Švédsku
(7000). V dalších evropských zemích byly počty ještě podstatně nižší. V zámoří byly mezi
nejčastějšími cíly Čechoslováků Kanada (20000) a Austrálie (20000). Srov. Hanzlík, Jan:
Československá emigrace očima tajných materiálů. Securitas Imperii, 9, Sborník k problematice
zahraničních vztahů československého komunistického režimu. Praha 2002, s. 306.
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nejblíže cílovým zemím, do nichž se vysílalo. V New Yorku zůstalo vedení
stanice a programová část redakcí. Protože se ale záhy začalo ukazovat, že
newyorská část redakce byla odtržena (nejen geograficky, ale stále více i mentálně) od dění v Evropě, nakonec se v roce 1961 přemístila také do Mnichova,
který měl intenzivnější styky s domovem, aktuálnější a přesnější informace.
I Tigridovo Svědectví se stalo mnohem podstatnějším exilovým mocenským
centrem až po přestěhování redakce z USA do Francie. Zmínku o Tigridovi
využijme i k poznámce, že pouhá četnost počtu uprchlíků v té které zemi nemusela být v exilovém rozptýlení vždy nejpodstatnějším kritériem stimulujícím rozvoj exilové veřejné sféry. Významnou roli hrály i výrazné osobnosti
– vedle Pavla Tigrida usazeného ve Francii to platí zejména pro Jiřího Pelikána, který v římském exilu intenzivně působil nejen v rámci exilové veřejné
sféry, ale často vstupoval i do většinové veřejné sféry italské, resp. obecně západoevropské, v níž medializoval československou otázku – a to bez ohledu
na to, že exilová posrpnová komunita v Itálii byla nepočetná.
d) pomyslná/myšlená
Benedict Anderson se v úvahách o předpokladech rozvoje a šíření národní identity a moderního nacionalismu zmiňuje mimo jiné o podstatné roli
tištěných médií, která napomáhala utvářet představu národního společenství. Moderní národ je pro něj „pomyslné, myšlené“ politické společenství,
protože „příslušníci i toho nejmenšího národa většinu ostatních členů nikdy
nepoznají, nikdy se s nimi nesetkají a ani o nich neuslyší, přesto však v mysli
každého z nich žije představa jejich společenství.“45 V tomto smyslu lze uvažovat i o exilové komunitě jako o součásti onoho pomyslného společenství
– žije sice vně hranic daného státu, je rozptýlena v diaspoře, ovšem zároveň náleží k danému národu bez ohledu na konkrétní politické podmínky,
v nichž se zrovna většina národa žijící v hranicích národního státu nachází.46
Mezi prostředky, které napomáhají sdílení a udržování pocitu pospolitosti
a vzájemnosti, patří i knihy a tisk – v našem případě nejrozšířenější exilová

45

Srov. Anderson, Benedict: Pomyslná společenství (dále jen Pomyslná společenství). In: hroch,
Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus. Praha 2003, s. 243–244. Pro tento text
využívám překlad Jany Ogrocké z roku 2003, nikoli novější verzi překladu od Petra Fantyse
z roku 2008, mj. i proto, že klíčový termín „Imagined Communities“ převádí do češtiny
zástupně jako „představy společenství“. Srov. Anderson, Benedict: Představy společenství.
Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha 2008.

46

Připomeňmě, že Slavko Splichal podobným způsobem uvažuje i o veřejné sféře – jako
o specifickém pomyslném prostoru („imagined space“), který existuje mezi státem
a občanskou společností – viz výše. Srov. Splichal, S.: c. d., s. 79.

Alternativní veřejné sféry během komunistického panství
v Československu: paralelní prostor pro zavržené a vyloučené

199

média a současně prostředky spoluutváření a formování exilové veřejné sféry.47
e) dočasná
Smyslem a konečným cílem exulantů byl návrat do vlasti poté, co pominou příčiny odchodu do ciziny, v tomto smyslu je třeba exilovou veřejnou
sféru chápat jako dočasnou. Ti z exulantů, kteří zůstali v cizině i po pádu
komunistického režimu v listopadu 1989, změnili se v krajany či zahraniční
Čechy. Pavel Tigrid v úvodní poznámce k prvnímu oficiálnímu pražskému
vydání knihy Politická emigrace v atomovém věku uvedl: „Máme to, my emigranti obou vln – 1948/68, za sebou, ať už se vrátíme nebo zůstaneme v cizině. V tom druhém případě už nepůjde o exil, ale o svobodné rozhodnutí žít
tam, kde chceme.“48 Exilová veřejná sféra ve své původní podobně zanikla,
resp. transformovala se v krajanskou (stejně jako periodika, jež dříve pomáhala tuto sféru utvářet – většina z těch exilových po pádu komunistického
režimu zanikla, protože ztratila svůj původní raison d’être).
Zmínka o exilových médiích je vhodná k zaměření pozornosti na jejich
nezastupitelnou roli v rámci sledovaného tématu. Právě tato média byla totiž
hlavním komunikačním prostředkem, nejzřetelnějším projevem a současně
spolutvůrcem exilové veřejné sféry (mnohá navíc pomáhala spoluutvářet
i alternativní veřejnou sféru domácí opozice a disentu).49 V rámci exilové
komunity vytvářela specifický, sociálně-komunikační a informační prostor.
Důležitost jejich role jako minimálního jednotícího pojítka komunity a komunikačního prostředku s širším záběrem stoupala právě v exilovém rozptýlení. Integrační funkce médií byla ve ztížené exilové situaci podstatnější, než
je běžné ve standardních podmínkách liberálně demokratického státu. Mnohočetná role těchto médií dobře vynikne, když ji charakterizujeme na základě jejich základních funkcí.
47

Anderson píše o novinách, nikoli o médiích obecně. Četba novin je sice individuální,
soukromou záležitostí, ale každý čtenář si je vědom, „že obřad, který vykonává, zároveň
opakují tisíce (či miliony) jiných, jejichž existencí si je jist, přestože o jejich identitě nemá ani
nejmenší představu“. – srov. Anderson, B.: Pomyslná společenství, s. 268. Jeho tezi lze ovšem
rozšířit např. i na elektronická média (v případě exilové veřejné sféry lze zmínit např. vysílání
RFE, ale i pokusy o exilové televizní pořady – např. Videomagazín připravovaný v Londýně
Karlem Kynclem), která rovněž umožňují sdílet symboly a představy konkrétního společenství
a přispívají tak k formování národní identity. Podobně knihy exilových nakladatelství.

48

Tigrid, P.: Politická emigrace, s. 7.

49

Kritických debat v předních exilových titulech, jako např. ve Svědectví, Listech či Právu lidu,
se pravidelně a aktivně účastnili i publicisté, vědci či exkomunikovaní politici z domova. Právě
exilová média pro ně byla (vedle domácí samizdatové produkce) významnou platformou
jejich (omezeného) veřejného působení.
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Exilová média sloužila:
– ke komunikaci uvnitř exilové komunity – tedy pro exilovou komunitu jako takovou. Zde byla jejich integrační role nejvýraznější. Šlo o exilová
periodika určená primárně pro exilové čtenáře. Těch byla většina.
– ke komunikaci vně exilové komunity – tedy směrem k západnímu,
majoritnímu publiku v hostitelských zemích, kde se exulanti usazovali. Tato
komunikace byla pro medializaci československé otázky na Západě velmi
podstatná. Z poúnorových titulů sem lze řadit např. cizojazyčné verze časopisu Skutečnost pod názvem Democratia Militans, publikace Československého zahraničního ústavu v exilu, dále Central European Newsletter vydávaný
v angličtině Pavlem Tigridem a jeho kolegy a další. Z posrpnových titulů
měly ambice působit na čtenáře většinové veřejné sféry hostitelských zemí
a informovat je o dění v Československu a ve východní Evropě např. cizojazyčná vydání římských Listů – vydavatel Jiří Pelikán usazený v Římě se
svými spolupracovníky postupně zorganizoval vydávání italské, německé,
francouzské, skandinávské, později i anglické. Podobný cíl ovlivňovat západní veřejnost sledovala např. i Ivana Tigridová při vydávání newsletteru
v angličtině Help & Action, či Jiří Loewy, vydavatel exilového Práva lidu, který vydával tiskové zpravodajství exilové ČSSD v němčině pod názvem PL
Aktuell. Specifickým příspěvkem exulantů rozvíjet kritickou debatu mezi
středoevropskými disidenty a oponenty komunistických režimů napříč jednotlivými východoevropskými zeměmi se v polovině osmdesátých let stalo
založení anglicky vydávaného čtvrtletníku East European Reporter, u jehož
vzniku stáli východoevropští exulanti usazení ve Velké Británii Jan Kavan,
George Schöpflin (György Schöpflin), Eugeniusz Smolar a další. Cílem bylo
zprostředkovat západnímu publiku aktuální vývoj v Polsku, Československu
a Maďarsku ve vzájemné komparaci a, což bylo důležité, za aktivního podílu
domácích autorů z těchto zemí. Později vydavatelé záběr rozšířili i na Německou demokratickou republiku či Rumunsko.
– ke komunikaci s domovem. Připravovat média primárně určená pro
domácí československé publikum bylo nejnáročnější, a to jak z hlediska finančního – do nákladů na vydávání bylo nutno promítnout i nemalé finance
potřebné k pravidelné riskantní ilegální distribuci skrze železnou oponu, tak
z hlediska obsahového. Právě při přípravě mediálních obsahů pro domácí
čtenáře bylo mimořádně důležité být v trvalém kontaktu s domovem. Permanentní výměna informací, dokumentů, autorských článků mezi vydavateli těchto médií a domácími spolupracovníky byla nezbytná, aby tato média
dokázala poučeně reflektovat situaci v Československu a dalších zemích
východní Evropy. Mezi nejvýznamnějšími všeobecnými tituly, které byly
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pravidelně ilegálně distribuovány do Československa a pomáhaly názorově
utvářet alternativní veřejnou sféru, jmenujme alespoň Svědectví, Listy, později i Právo lidu, 150000 slov a další).
Exilová média se lišila důrazy na první, druhou či třetí informačně-komunikační funkci, poměr mezi nimi se také v průběhu času mohl měnit.
V období poúnorovém byla podstatná zejména integrační role těchto médií
pro komunikaci exilové komunity jako takové. S ohledem na izolaci Československa od vnějšího světa v prvních letech komunistického panství byly
možnosti distribuovat do země ze Západu exilová periodika minimální,
i když se to občas dělo. Mnohem podstatnější roli tehdy sehrávalo rozhlasové
vysílání západních stanic. S postupným politickým uvolňováním pak docházelo k výraznějšímu propojování exilové veřejné sféry s neoficiální domácí
veřejnou sférou, jak je naznačeno v textu výše.

5 Závěr
Pokusíme-li se na závěr o dílčí shrnutí dané problematiky, lze říci, že ony
paralelní komunikační platformy a alternativní veřejné sféry, které se začaly
utvářet jako důsledek ovládnutí veřejného prostoru v Československu komunistickou stranou, se postupně rozvinuly do pozoruhodné šíře. Zdá se, že
potřeba nahrazovat či alternovat režimem destruovanou autentickou veřejnou sféru byla prakticky od počátku přirozenou součástí aktivit oponentů
komunistického režimu. Paralelní, neoficiální a režimem nepovolené struktury se začaly ilegálně utvářet už nedlouho po převzetí moci komunisty, a to
jak v podmínkách domácích, tak současně na Západě, kam odešly z Československa tisíce politických uprchlíků.
Předložený text se pokusil v obecné rovině postihnout vznik a základní
charakteristiky těchto alternativních veřejných sfér, přičemž zvýšenou pozornost věnoval veřejné sféře exilové, neboť ta byla v mnoha směrech pro
rozvoj alternativních forem komunikace, i těch, které se utvářely v domácích
podmínkách, rozhodující.
Postupem času, zvláště v letech po srpnu 1968, působila exilová veřejná
sféra proti komunistickému režimu v Československu ve stále těsnější součinnosti s domácími opozičními skupinami. Jako mocný impuls pro intenzivnější propojování alternativních veřejných sfér domácí i exilové zapůsobil
vznik Charty 77, která se podvratně vlomila do přísně střeženého prostoru
režimní kvazi-veřejné sféry. Právě úvodní prohlášení Charty 77 – intenzivně
medializované exilovými i západními médii – zahájilo více než dekádu trva-
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jící úsilí, během níž se alternativním veřejným sférám, domácí i exilové, dařilo oslabovat jak informační a komunikační monopol režimu, tak v důsledku
– i režim sám. Právě Charta 77, polský KOR či Solidarita a další opoziční
proudy z paralelních sfér zemí východní Evropy v součinnosti s exulanty
a spolupracovníky na Západě, kteří ovlivňovali západní veřejné mínění, vytvářeli základy pro vznik budoucí „(celo)evropské veřejné sféry“.50

Resumé
Alternativní veřejné sféry během komunistického panství
v Československu: paralelní prostor pro zavržené a vyloučené
Období komunistického režimu v Československu s sebou neslo mimo
jiné i zcela odlišné zacházení s veřejným prostorem. Autentickou veřejnou
sféru mocensko-byrokratický aparát komunistické strany zcela zlikvidoval.
Nahradil ji striktně kontrolovanou sférou kvazi-veřejnou, která se stala prostorem, v němž si režim vynucoval oficiální souhlas se svou doktrínou. Z této
sféry byli vyloučeni všichni, kdo s novou mocenskou konstelací nesouhlasili.
Nezamýšleným důsledkem nově ustaveného statu quo byl vznik paralelních
komunikačních a informačních systémů, jimiž si mocensky potlačované
části veřejnosti snažili zajistit alespoň omezenou medializaci svých názorů
– tyto náhradní, alternativní veřejné sféry začaly vznikat nejen v domácích,
režimem výrazně limitovaných podmínkách, ale také, a především, v zahraničí. Právě role československého exilu při podpoře těchto neoficiálních sfér
se ukázala v mnoha ohledech určující. Nejvýrazněji se pomoc exilové veřejné
sféry domovu projevila v souvislosti s růstem organizovaného opozičního
hnutí od sedmdesátých let 20. století. Výrazným impulsem pro intenzivnější
propojování alternativních veřejných sfér exilové a domácí byl vznik Charty
77, na jejímž mezinárodním rozměru se podstatnou měrou podíleli právě
exulanti, kteří na Západě účinně působili na veřejné mínění a většinovou veřejnou sféru a šířili informace o porušování lidských práv východoevropskými komunistickými režimy.
50

Např. Jacques Rupnik považuje propojování a intenzivní komunikaci východoevropských
opozičních hnutí v čele s Chartou 77 a polskou Solidaritou se Západem za prapočátek procesu
utváření „celoevropského veřejného prostoru“. Srov. Rupnik, Jacques: Charta 77 a zrození
evropského veřejného prostoru. In: Císařovská, Blanka – Prečan, Vilém (eds.): Charta 77:
Dokumenty 1977–1989. Sv. 1, Praha 2007, s. XXVI–XXX.

Alternativní veřejné sféry během komunistického panství
v Československu: paralelní prostor pro zavržené a vyloučené

203

Klíčová slova: alternativní veřejná sféra, exilová veřejná sféra, kvazi-veřejná sféra, československý exil, exilová média, opozice, samizdat, Komunistická strana Československa, Habermas

Summary
Alternative Public Spheres during the Communist Era
in Czechoslovakia: Parallel Space for the Reprobate
and the Excluded
The period of the Communist era in Czechoslovakia entailed a wholly
different treatment with the public sphere, besides. The power-bureaucratic
apparat of the Communist Party completely liquidated the authentic public
domain. They replaced it by the strictly controlled quasi-public sphere, which
became a space, where the regime enforced an official agreement with its
doctrine. Everybody, who did not accept the new power politics, was expelled
from this sphere. An unintended consequence of a newly stated status quo
was the establishment of parallel communication and information systems
through which the repressed part of the public attempted to ensure at least
limited medialization of its opinions. These substitute alternative public
spheres began to be established not only in domestic, very limited conditions
by the regime, but also abroad, above all. Just a role of the Czechoslovak exile
in the support of these unofficial spheres was shown to be determining in
many respects. The aid of the exile public sphere was most notably evident in
the connection with the growth of the organized opposition movement since
1970s. The considerable impulse for more intensive linking of alternative
public exile and domestic spheres was the foundation of Charta 77. Its
international character was primarily caused just by exiles who influenced
public opinion in the West and spread information about violating human
rights by Eastern Communist regimes.
Keywords: Alternative public sphere, exile public sphere, quasi-public
sphere, Czechoslovak exile, exile media, opposition, samizdat, Communist
Party of Czechoslovakia, Habermas
Translated by Mgr. Hana Ferencová

204

Petr Orság

PhDr. Petr Orság, Ph.D.
Katedra mediálních
a kulturálních studií a žurnalistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Třída Svobody 26
771 47 Olomouc
Česká republika
e-mail: petr.orsag@upmedia.cz

Recenze

Historica Olomucensia 49–2015 (207–209)

207

Valachovič, Pavol – Habaj, Michal:
Staroveké civilizácie: Chetiti a Peržania.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
Trnava 2014.
Marcel Martin
Na půdě Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vznikla pozoruhodná
monografie, jež by mohla přitáhnout zájem českého čtenáře, a to hned z několika důvodů. Publikace, která je přehledně koncipována jako vysokoškolské skriptum (2. oprav. vyd.), seznamuje se dvěma významnými civilizačními
okruhy starověkého světa, které i přes snahy českých badatelů v minulém století stojí poněkud ve stínu odborného zájmu. Jedná se o civilizace starých
Chetitů a Peršanů. Autorem části věnované Chetitům je doc. Pavol Valachovič; autorem druhé části je doktor Michal Habaj.
Letos uplyne plných stol let od okamžiku, kdy prof. Bedřich Hrozný zásadním způsobem přispěl k rozluštění hieroglyfického písma a jazyka indoevropských Chetitů. Nicméně původních odborných prací československé
provenience věnovaných Chetitům vzniklo poskrovnu. Oblíbenou se stala
populárně-odborná knížka Vojtěcha Zamarovského Za tajemstvím říše Chetitů (Praha 1961), která čtenářsky přístupnou formou přiblížila dobrodružství odkrývání věky zasuté civilizace a postupné luštění neznámého písma.
Vedle samotných prací prof. Bedřicha Hrozného (např. Nejstarší dějiny Přední Asie, Indie a Kréty, 4. vyd., Praha 1949) představovala VIII. kapitola s názvem Malá Asie v době chetitské říše, která byla obsažena v knize Jana Buriana
a Pavla Olivy Civilizace starověkého Středomoří (Praha 1984), další příspěvek
k odbornému zpřístupnění chetitské civilizace širšímu okruhu čtenářstva.
Zevrubnější monografie, jež by se plně zaměřila na politické a kulturní dějiny
Chetitů, dosud v českém jazyce chybí. Tuto mezeru může do jisté míry doplnit
právě text docenta Pavola Valachoviče. Po odborně fundovaném historickém
exkurzu přibližuje autor chetitské reálie, týkající se např. politické a náboženské hierarchie společnosti s přihlédnutím k postavení panovnic (tavanana),
jež v ní hrály významnou úlohu. Další kapitoly jsou věnovány: celkové společenské stratifikaci, náboženským představám, písemnictví a umění. Krátká
sekce se též zaměřuje vlastnímu objevování chetitské civilizace.
Doktor Michal Habaj přibližuje v druhé části knihy politické dějiny
achajmenovské Persie (550–330 př. n. l.). Výklad je dokreslen kapitolami, jež
se věnují společenskému a administrativnímu uspořádání perské říše, ná-
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boženství, sofistikované infrastruktuře, uspořádání vojska. Především díky
mnohaletému bádání doktora Otakara Klímy, jenž se stal prvním českým
vědcem v oboru orientální filologie, se dostalo starověké Persii z odborného hlediska relativně dostatečné pozornosti. Z mnohých publikací Otakara
Klímy jmenujme alespoň monografii Sláva a pád starého Iránu (Praha 1977),
na níž doktor Michal Habaj v mnohém navazuje, nicméně ji doplňuje poznatky, jež přineslo moderního bádání v posledních dekádách. Jeho výklad
historických dějů je plynulý, odborně podložený a čtivý.
Poznávání dějin achajmenovské Persie má pro nás, Evropany, eminentní
důležitost, protože (ne)přímo souvisí s odkrýváním základů evropské civilizace. Starověká Persie byla „tou druhou kulturou“, vůči níž se zkoumavý,
na svobodě slova si zakládající, řecký duch vymezoval, jíž se nechával v mnoha oblastech inspirovat a z níž přejímal mnohé elementy, které adaptoval dle
svých potřeb. Kulturní interakce probíhala v rozličných sférách. Jednalo se
např. o oblasti astronomie a astrologie, metafyziky a ontologie, dále o aritmetiku a geometrii, rituální praxi, náboženské představy, zákony a politickou
teorii. Porozumění mechanismu translace a akomodace perských elementů
v rámci řeckého myšlenkového milieu bezesporu přispívá k realistickému
pochopení duchovního, intelektuálního a estetického komplexu, který eufemisticky označujeme souslovím „řecký zázrak“.
Důležitou součástí publikace Staroveké civilizácie: Chetiti a Peržania
jsou překlady dokumentů jak z chetitského, tak z perského prostředí, které autenticky dokreslují celkový obraz. Především v případě časově staršího
okruhu s ohledem na obecnou neobeznámenost laické i odborné veřejnosti
s primárními prameny mají tato svědectví hodnotu o to cennější. K přehlednosti bezesporu přispívají chronologické seznamy chetitských a perských
achajmenovských panovníků. Habajův text je doplněn o krátký chronologický přehled dějin achajmenovské Persie (s. 163–165). Bibliografie přinášejí relevantní odkazy pro další hlubší studium sledovaných civilizačních
okruhů. Kniha by si jistě zasloužila rejstříky, a to jak rejstřík zaměřující se
na geografické názvy, tak jmenný rejstřík. Neméně by si publikace zasloužila
ilustrace v kvalitnějším provedení. Autor recenze by se např. spíše přikláněl
k původnímu zobrazení perského bojovníka nežli k ilustraci v modernizované formě (s. 160). Původním výtvarným projevům (s. 120 a 148), jež jsou
pojaty (bohužel) černobíle, chybí ostrost.
Z hlediska celistvého chronologického, ale též kulturního kontextu, by
autor této recenze též přivítal vložení třetího dílu – doprostřed mezi sledované civilizační okruhy, jež jsou časově od sebe odděleny zhruba sedmi sty
lety – jenž by korespondoval jak s civilizací předcházející (chetitskou), tak
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následující (perskou). Jedná se o civilizační okruh, který stojí v myslích širší
veřejnosti ještě ve větším stínu, nežli je tomu u sledovaných civilizací, jejichž
dějinám a kultuře jsou věnována tato skripta. Jmenovitě se jedná o civilizaci
asyrskou, jež by mohla představovat vhodné pojítko mezi zkoumanými civilizacemi starých Chetitů a Peršanů. Pokud by k tomuto komplexnímu pojetí
v eventuálním 3. doplněném vydání došlo, bylo by to jen ku prospěchu a bezesporu by to bylo vřele uvítáno jak ze strany odborné, tak laické veřejnosti
hlouběji se zajímající o starověké dějiny Předního Východu.
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Kniha o Rajhradě.
Dějiny města od nejstarších dob.
Red. K. Altman – I. Durec.
Město Rajhrad, Rajhrad 2014.
David Kalhous
Dějiny měst, městeček a vesnic vždy stojí na pomezí svou snahou oslovit
laické zájemce o historii a zároveň udělat službu i odbornému publiku. Není
tomu jinak ani v posledním syntetickém zpracování dějin městečka Rajhradu, které kromě shrnutí dějin nabízí i seznámení s přírodními podmínkami
a pravěkým osídlením. Zatímco většinu středověké matérie zpracoval historik Jiří Mitaček ve spolupráci s archeoložkou Danou Zapletalovou, jež se
dlouhodobě věnuje právě Rajradu, gros textu věnovaného dějinám po r. 1526
vyšlo z pera etnologa Karla Altmana a rajhradského archiváře Ivo Durce,
k nimž se pro l. 1945–1989 připojil další místní archivář Pavel Rubeš. Rozložení kapitol odráží částečně disproporci mezi dochovanými prameny – přírodním podmínkám a pravěku tak bylo přiděleno méně než 50 stran, stejnou
dotaci redaktoři přiznali i středověku a jen o málo více bylo přiznáno ranému
novověku. Více než 250 stran tak zůstalo na dějiny po roce 1848.
Pozitivní na anotované knize je, že obec jistě nešetřila penězi na její vypravení. Kniha je vytištěna na křídě a bohatě obrazově vypravena. Zejména
laika jistě osloví jednak množství konkrétních příkladů, událostí a dat, jednak právě četný obrazový doprovod. Kapitoly věnované novějším dějinám
pak obsahují zpracování celé řady dílčích témat od zmapování činnosti jednotlivých spolků přes vylíčení úskalí městského hospodaření po informace
o působení jednotlivých živnostníků či institucí. Knihu tak lze chápat spíše jako encyklopedii dějin obce, než jako jednotný narativ, neboť množství
sledovaných témat tříští čtenářskou pozornost. Nemusí to však být nutně
na škodu – jednak je dobře, že se autoři nezaměřili jenom na tradiční témata,
jednak může zvolený způsob uspořádání textu pomoci čtenáři, který knihu
nečte „jedním tahem“, avšak ji občas vezme do ruky a chce si v krátké chvíli
volného času přečíst něco zajímavého, avšak uceleného o jednom z problémů
spojených s dějinami své rodné obce.
Byť se autoři nebrání začlenění dějin Rajhradu do širšího kontextu, děje
se tak primárně s ohledem na politické a vojenské dějiny viděné z perspektivy dějin obce. V době, kdy již existuje více podobných prací, by však stálo
za to vykročit z této ryze místní perspektivy a pokusit se nabídnout srovnání.
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Takto totiž valná většina uvedených informací není pro čtenáře „zvažitelná“,
těžko si představí, čím se dějiny jeho rodné obce lišily od osudů jiného, srovnatelně velkého města. To platí i pro medievistická témata. Přestože množství
textů narůstá s přibývajícími lety geometrickou řadou, bylo by vhodné, kdyby medievisté dostali více prostoru a bylo jim umožněno sledovat dějiny obce
i z hlediska dějin regionu, aby si čtenář mohl udělat představu, jak probíhalo
osidlování dané oblasti a jakou úlohu zde právě Rajhrad mohl sehrávat. To
je však výtka, která by asi mohla směřovat k většině dějin obcí, které se v poslední době vynořily.
Výtka ohledně chybějícího kontextu se pak vztahuje zejména na zohlednění dějin proboštství, resp. kláštera. Přestože je mu věnována určitá pozornost, neodpovídá, myslím, významu, který tato instituce v dějinách města
měla.
Konečně zarazí, že přes náklady, které byly jistě s vydáním knihy spojeny,
najde čtenář tolik chyb v sazbě – množství slov, která jsou psána dohromady,
bez mezer, překvapí.
Přesto, že by snad množství výtek mohlo ukazovat něco jiného, je Kniha
o Rajhradě velmi cenným nástrojem, jak přiblížit zejména místním či regionálním zájemcům dějiny této obce. Obsahuje vše, co takový čtenář očekává:
množství velmi detailních informací, velmi bohatou obrazovou dokumentaci, to vše zpřístupněno stylem, který bere ohled na svého čtenáře. Proto
bude pro takový okruh čtenářů „povinnou koupí“, která bude po dlouhá léta
zdobit jejich knihovny.

Mgr. David Kalhous, PhD.
ÚAM – Ústav PVH a archivnictví
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika
e-mail: kalha@centrum.cz
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Čapský, Martin a kol.:
Komunikace ve středověkých městech.
European Social Fund a Slezská univerzita
v Opavě, Opava 2014.
Terezie Pilarová
V posledních desetiletích se pod vlivem humanitních disciplín rozšířilo
vnímání obsahu pojmu „komunikace“ v medievistice. Kolektivní monografie Komunikace ve středověkých městech, věnovaná prof. Františku Šmahelovi
k jeho životnímu jubileu, je právě jednou z ukázek nového přístupu k tématu
komunikace.
Kniha je souborem devíti příspěvků, z různého pohledu pojednávajících
o vazbě mezi komunikací a urbánním prostorem. Úvod, sepsaný Martinem
Čapským, má sloužit jako vhled do problematiky dosavadního výzkumu komunikace ve středověkých městech a zároveň ve své druhé části čtenáři odkrývá pro téma komunikace nejvýznamnější prostory středověkého města.
Druhá část článku tak již spadá pod jedno ze dvou hlavních podtémat knihy
a jejích jednotlivých kapitol, kterým je komunikace uvnitř města. Druhým
je pak komunikace města s „cizím“ prvkem. S ohledem na tuto obsahovou
nejednotnost úvodní kapitoly je možná škoda, že nebyla rozdělena na dvě
samostatné části.
V rámci příspěvků zabývajících se komunikací uvnitř samotného města,
vyniká především pojednání Tomáše Borovského Zvony a lidé středověkého
města, který poutavě rozebírá úlohu zvonů v životě středověkého člověka.
Poukazuje na skutečnosti, které již pro dnešní obyvatele měst nehrají nijak
zásadní roli, jako význam rozdílných zvuků zvonů nebo jejich symbolické
vnímání, ale s každodenní komunikací ve středověkých městech byly neodmyslitelně spjaty.
Další úhel pohledu na vnitřní komunikaci města nabízí pojednání o účelu
a podobách přísahy ve středověkém a ranně novověkém městě (Hana Komárková). S podtitulem institucionální komunikace, který je v těchto případech
možné vysvětlit tak, že sdělující stranou je městská správa, lze pod tento tematický celek zařadit i další dva příspěvky. A to polemiku, zpochybňující
dosavadní literaturou uváděné závěry o interpretaci účelu vydávání konfiskačních dekretů v Praze (Martin Musílek) a ukázku fungování sousedských
vztahů zejména na právním institutu služebností (Michaela Maleníková).
I když je v druhém příspěvku výklad vystavěn především na skutečnostech
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vycházejících z praktických příkladů, výsledná zjištění by vynikla mnohem
lépe s oporou právní teorie, především bližším vysvětlením a historií pojmu
služebností. A to zejména s ohledem na fakt, že příspěvek srovnává situaci
v Brně a Olomouci, tedy městech s rozdílným městským právem.
K druhému tematickému okruhu, komunikaci přesahující hradby jednoho města, se řadí příspěvek Davida Radka, poukazující na symbolický význam popravy vratislavského měšťana Heinze Dompniga († 1490), která je
zde interpretována jako veřejný manifest politického směřování města. Přes
velmi věcné a jasně strukturované pojednání o životě tohoto měšťana je ovšem samotné smrti a jejímu komunikačnímu významu věnován pouze malý
prostor, který s ohledem na množství interpretačních rovin a řady otázek,
které nastíněné téma ve čtenáři vyvolává, nebyl dostatečně využit. Z tohoto
důvodu symboličnost sdělení vzbuzuje dojem pouhé pomyslnosti nebo jednostrannosti, což je vzhledem k zajímavosti tématu škoda.
Další ukázky komunikace s „cizím“ prostředím vychází z pragmatické
potřeby komunikace. Seřadíme-li je podle konkretizace území a jeho rozsáhlosti, pak nejmenšímu komunikačnímu prostoru se věnuje příspěvek
o finančních vztazích, soustředící se na platební příkazy mezi Gdaňskem
a polským královským dvorem (Beata Możejko). Rozsáhlejší území pokrývá
pojednání o dálkové komunikaci prostřednictvím poslů ve švýcarském městě Bernu (Klára Hübner). A teritoriálně nejrozsáhlejší prostor zpracovává
téma jazyka kupců, zabývající se jím nejen jako verbálním komunikačním
prostředkem při obchodování v cizích zemích, ale také v souvislosti s rozborem písemných pramenů této skupiny obyvatel středověkých měst (Grzegorz
Myśliwski).
Publikace nabízí množství rozmanitých pohledů na téma komunikace
ve středověkých městech. I přes četnost kapitol rozdílných autorů se vesměs daří udržet hlavní téma knihy a nevybočovat z něj. Jistou nevýhodu
lze spatřovat v jazykové nejednotnosti kolektivní monografie, která tříští
dojem tematické ucelenosti a naopak vyzdvihuje samostatnost jednotlivých
příspěvků. Na výsledný přínos publikace tak lze nahlížet ze dvou úhlů. Z pohledu celku, kdy je kniha ukázkou širokého spektra náhledů na téma komunikace ve středověkých městech, a z pohledu jednotlivých příspěvků, které
i ve své samostatnosti nabízejí, ovšem již v rámci užších tematických zaměření, množství podnětných úvah a zajímavých informací.
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Lenderová, Milena – Tinková, Daniela –
Hanulík, Vladan:
Tělo mezi medicínou a disciplínou.
Proměny lékařského obrazu a ideálu
lidského těla a tělesnosti v dlouhém
19. století.
Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2014.
Radmila Švaříčková Slabáková
Tělo, dlouho historií opomíjené, se do popředí zájmů historiků dostalo
teprve nedávno. O co později si jejich pozornost získalo, o to vehementněji
se v historii začalo prosazovat jako jedno z témat, velmi pregnantně dokumentujících vývoj západní společnosti. Po ojedinělých pracích, všímajících
si jednotlivých aspektů tělesnosti, jako např. senzibility či sexuality, brzy následovaly syntézy. Vedle Středověkého těla J. Le Goffa a N. Trounga (2003)1
vznikly třídílné francouzské Dějiny těla (2005–2006),2 citované též autory,
nebo šestidílné britské Kulturní dějiny lidského těla (2010).3 Předzvěstí české syntézy se stala nedávná publikace Dějiny těla. Prameny, koncepty, historiografie (2013),4 jejímiž editory jsou autoři recenzované monografie, kniha
s možná až příliš ambiciózním názvem: i když byl v úvodu shrnut vývoj bádání o tělu, zejména v zahraničních historiografiích, stále se jednalo především o soubor dílčích studií, reflektujících tělo z odlišných a mnohdy velmi
nesourodých perspektiv.
Recenzovanou monografii tak možno chápat jako dovršení několikaletého badatelského úsilí autorského kolektivu a jako první syntézu na toto téma
v české historiografii vůbec. Právě tato publikace by si zasloužila název Dějiny těla, rozumějme v dlouhém 19. století, neboť teprve od druhé poloviny
18. století se pohled na tělo „revolucionizuje“ v souvislosti s rozvojem moderní lékařské vědy. Možná však, že autoři chtěli zdůraznit tuto rovinu jejich
1

Le Goff, Jacques–Troung, Nicolas: Une histoire du corps au Moyen-Âge. Paris 2003.

2

Corbin, Alain – Courtine, Jean-Jacques – Vigarello, Georges: Histoire du corps. T. 1: De
la Renaissance aux Lumières, T. 2: De la Révolution à la Grande Guerre, T. 3: Les mutations du
regard. Le XXème siècle. Paris 2005–2006.

3

Kalof, Linda – Bynum, William (eds.): A Cultural History of the Human Body. Oxford 2010.

4

Lenderová, Milena – Hanulík, Vladan – Tinková, Daniela (eds.): Dějiny těla: prameny,
koncepty, historiografie. Červený Kostelec 2013.
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dějin těla, totiž vymezit se proti rozsáhlosti, takřka bezbřehosti těla a tělesnosti (vždyť který čin člověka se nedotýká též jeho těla?), jež je typická pro
výše jmenované velké interdisciplinární syntézy. Tematické vymezení knihy
je v tomto kontextu zcela na místě: jedná se především o zkoumání těla fyzického, a to z pohledu nově se konstitující lékařské vědy, v druhé řadě pak
na základě rozsáhlého souboru dobové pedagogické a osvětové literatury.
Hlavním metodologickým východiskem autorů pro uchopení těla se stala
jeho kulturně-antropologická proměnlivost: jak argumentoval už J. Le Goff,
tělo nepatří přírodě, není neměnnou kategorií, je vždy kulturně a společensky podmíněné. Autoři zde zdůrazňují především vliv díla M. Foucaulta:
jeho termín bio-moc (pronikání moci do každodenního života společnosti)
se v knize několikrát, možná až přespříliš, připomíná, podobně vidí autorský
kolektiv jako určující jeho disciplinační teorii (nově rodící se moderní tělo
mělo být především tělem ochočeným, tělem poslušným). Za zásadní však
považuji pojednání autorů o jiných epistemologických východiscích bádání
nad dějinami těla: jsou to např. teze britského historika lékařství Roy Portera,
rozvíjené především ve druhé kapitole Tělo prožívané, jehož pojetí medikalizace, mnohem méně vyhraněnější, tvoří určitý protipól k vyzdvihovaným
tezím M. Foucaulta.5
Bez ohledu na to či jiné epistemologické východisko autoři bravurně pojednali o tématech, která se v tomto směru nabízejí: o tělu a nejdůležitějších
proměnách, které nastaly v lékařské praxi 19. století (se zajímavými exkurzy
ve stylu case-studies), o recepci lékařských poznatků samotnými pacienty,
o proměnách, které prodělalo vnímání mužského a ženského těla (spolu se
zdůrazněním vzniku bipolárního modelu, jenž opravňoval nerovnost mezi
pohlavími). Rozepsali se též o dítěti a o tom, jak dětský věk reflektovala lékařská a vznikající pedagogická literatura, nastínili formování nového těla
– adolescentního, spolu s uvedením rizik, který tento věk (a toto tělo) podle
osvětových příruček přinášel (sexualita, masturbace). Do monografie zařadili též kapitolu o dějinách očkování, především proti neštovicím, včetně
podrobného popisu legislativních opatření, jež zavádění očkování provázela,
a taktéž kapitolu o tělech zemřelých, demonstrující praktiky disciplinace (či
pokroky lékařské vědy?) na příkladu vytváření nejrůznějšího stupně bariér
mezi těly živými a mrtvými.
Kniha je přímo nabita celou řadou nových poznatků a informací: za velmi cenné považuji pečlivé a podrobné prostudování dobové preskriptivní
literatury, zdravotnických norem a nařízení i dobové odborné lékařské litera5

Srov. např. autory uváděnou publikaci Jones, Colin – Porter, Roy (eds.): Reassessing Foucault. Power, medicine and the body. London 1994.
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tury. Všechny tyto informace mají velký potenciál zaujmout i široké čtenářstvo, od proměn sexuality (mužské, ženské i dětské), přes každodenní život
jako mytí vlasů, používání bidetu nebo nošení korzetu, až po podrobný dobový popis ženských pohlavních orgánů, zahrnující též v knize jinak zastřené
národnostní hledisko. Autoři nezapomněli ani na pohled z druhé strany, tedy
očima pacientů, i když jak sami přiznávají, zjistit, jak byly soudobé lékařské
praktiky populací přijímány, je velmi obtížné, vzhledem k nedostupnosti pramenů osobní povahy, zvláště pro nižší vrstvy obyvatelstva.
Struktura monografie působí logickým a koherentním dojmem, a i když
lze zřetelně rozeznat kapitoly zpracovávané z pohledu dějin lékařství (první a sedmá kapitola, Tělo a medicína a Tělo bráněné a ubráněné) či kapitoly
metodologicky vycházející z kulturních dějin či dějin každodennosti (především kapitoly čtvrtá a šestá, Tělo ženy a Tělo dětské), z nichž každá si patrně najde své čtenáře, není to příliš na překážku. Naopak v kontextu knihy,
i s ohledem na jinak zdůrazňované Foucaultovy teze, zcela ojediněle působí
kapitola osmá, Tělo léčené (částečně s kapitolou druhou, Tělo prožívané). Právě tato kapitola, v intencích bádání R. Portera, upozorňuje na pouhé zdání
úspěšnosti disciplinačního aspektu medikalizace a dává tušit, že pacienti si
i přes strhující nástup lékařské vědy udrželi řadu možností v hledání vlastních cest k nápravě zdraví.
Tato kapitola, věnovaná nekonvenčním léčebným praktikám, především
hydropatii V. Priessnitze a jeho souputníkům i konkurentům J. Weissovi
a J. Schrottovi, nahlíží na postupující proces medikalizace z úplně jiné interpretační roviny. Zatímco o pár řádek dříve, v kapitole předchozí pojednávající o vzniku očkování proti neštovicím, je pojem alternativní dáván
do souvislosti s „retinenty“, tedy odpůrci očkování, alternativní je chápáno
jako něco nevědoucího či zpátečnického, dokonce uváděno v uvozovkách
(s. 339), pro autora této vymykající se kapitoly nekonvenční či alternativní
vůbec neznamená něco podřadného, okultního či jinak šarlatánského. Alternativní léčebné praktiky jsou zde představeny jako zákonitá součást vývoje
léčebného pole: v momentě, jak říká autor, kdy začneme „vědeckou“ a „alternativní“ medicínu studovat odděleně, měníme výsledek historické analýzy
ve výchozím bodě interpretace. Tradiční dichotomie (vědecký × nevědecký)
respektovaná v ostatních kapitolách je zde narušena ve prospěch poukazu
na pluralitu nově se konstitujícího léčebného pole: oba světy se dříve prolínaly a alternativa je zde představena jako určitý rovnocenný postoj k soudobé
lékařské praxi. Tato kapitola tak velmi markantně odhaluje kořeny epistemologického uchopení zbývajících částí publikace (nejvíce v kapitole o očkování
a neštovicích), totiž v souladu s diskurzem o dějinách lékařství jako lineární-
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ho růstu vědomostí, poznatků a schopností, vyznačujícího se až zneklidňující
dominancí.
Jak již bylo řečeno, autoři se vzhledem k široké náplni dějin těla museli
tematicky vymezit, přesto si kladu otázku, jestli bylo třeba se do takových detailních podrobností věnovat tematice očkování, resp. očkování proti neštovicím (kapitola zaujímá 80 stran, tedy stejný počet stran, jež autoři věnovali
tělu ženy; o tělu muže je oproti tomu pojednáno na pouhých třiceti stranách
– což je vcelku pochopitelné vzhledem k neprobádanosti otázky mužství
a maskulinity v české historiografii). Kapitola o očkování proti neštovicím
působí vzhledem k pestrosti, jasnosti a přehlednosti předchozích částí rovněž
poněkud popisným dojmem. Naopak zcela opomenuta (až na zmínky v příliš
stručné, což je škoda, podkapitolce Světlo, vzduch a země) byla např. tuberkulóza, „nemoc chudých“ 19. století, pohled lékařské vědy na ni a boj proti ní,
stejně jako vznik vakcíny BCG. Domnívám se, že se v případě tuberkulózy
a neštovic nabízela komplementarita (pohled lékařské vědy a pohled neortodoxních medicín na tuberkulózní tělo, resp. na tělo ohrožené neštovicemi),
která zde využita nebyla (možná se ale stane předmětem dalšího bádání autorského kolektivu).
Přesto, že je kniha napsána velmi svěžím a čtivým jazykem, jak už je koneckonců u těchto autorů zvykem, nejeden zasvěcený čtenář se patrně neubrání dojmu, že některé pasáže už někde kdysi četl. Pochopitelně, o tělu jako
předmětu historického bádání nelze pojednat dvakrát zcela jinak, otázkou je,
jestli bylo nutné přebírat některé odstavce (například ty zcela úvodní) z předchozí publikace autorského kolektivu doslova. Podobně se velmi známými
mohou zdát některé pasáže o tělu ženy nebo dítěte. Na druhou stranu se obeznámenost s předchozími pracemi autorů na téma těla může jevit jako velmi
přínosná: zatímco pojem hysterizace ženského těla není v této monografii
nijak zvlášť vysvětlován, mnohem obšírnějšího pojednání se mu dostalo
v příslušné kapitole Dějin těla.
Pokud hovoříme o formální stránce knihy, vyzdvihnout je třeba jmenný
rejstřík s přesnou identifikací a datací osob, jež jsou v knize zmiňovány. Snad
tato mravenčí práce, v dnešní době kvapem vznikajících kolektivních monografií alias dřívějších sborníků, dojde ocenění i u čtenářů. Na druhou stranu
jisté rozpaky lze vyjádřit nad redakční prací Nakladatelství Lidové noviny,
jinak pověstného svým pečlivým přístupem. Patrně z důvodu publikačního
chvatu jsou některé strany knihy vytištěny tučně, ne zcela logickým se zdá
taktéž soupis pramenů a literatury. Najdeme zde prameny, z nichž se evidentně při zpracovávání knihy nečerpalo (např. rodinné archivy šlechticů),
naopak některé publikace citované v textu chybí v seznamu literatury a pra-
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menů. Kniha Konstrukce maskulinní identity nastoluje spíše koncepty než
recepty (s. 497).
Závěrem možno konstatovat, že recenzovaná kniha se vyznačuje vysokou
odbornou úrovní, stejně jako velikým potenciálem oslovit širokou veřejnost.
Představuje jedno z „must read“ české historiografie a nelze než si přát, aby
byla hojně čtena, ať už odborníky různých oborů, tak i laickou veřejností.

doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.
Katedra historie
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Na Hradě 5
771 80 Olomouc
Česká republika
e-mail: radmila.svarickova@upol.cz
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Daněk, Radoslav:
Ostravské pivovarnictví v éře kapitalismu.
Přeměna tradiční řemeslné malovýroby
v moderní průmyslovou velkovýrobu
(1830‒1948).
Ostravská univerzita v Ostravě,
Ostrava 2014.
Michael Viktořík
Radoslav Daněk konstatuje hned na úvod své monografie, že je možné
pivo s lehkou nadsázkou považovat za jeden z archetypálních atributů a nedílnou součást stereotypních obrazů českého národa. O Češích se hovoří
jako o „pivním národu“ a Česká republika je často označována za „pivní velmoc“. Ostatně tento obraz v povědomí široké veřejnosti vydatně posilují také
média, která pravidelně informují o tom, že si Češi udržují světový primát
v konzumaci pěnivého moku (v současnosti 144 litrů piva na osobu za rok
– pozn. aut.). Daněk kriticky poznamenává, že jsou mnohé výroky spojené
s českým pivem a pivovarnictvím zbytečně patetické a zavádějící. Na druhou
stranu oprávněně zdůrazňuje staletí trvající tradici tohoto odvětví potravinářského průmyslu i jeho význam nejen pro hospodářský život českých zemí,
ale i pro kulturně – sociální vývoj českého národa.
Radoslav Daněk ve svém zdařilém úvodu poukazuje na to, jak lze s fenoménem piva a českého pivovarnictví pracovat, z jakých úhlů pohledu lze
na ně nahlížet a v jakých kontextech je třeba ho vnímat. Byť Daněk uvádí, že
se bude pivovarům a pivovarnictví věnovat především z hlediska hospodářských dějin, v mnoha kapitolách jeho čtivé publikace je jasně patrný přesah
do oblasti kulturně sociální. Výklad je tak plastický a mnohovrstevnatý a čtenáři umožňuje poodhalit mnoho v literatuře dosud opomíjených souvislostí.
Za mimořádně zdařilou a pro další badatele velmi užitečnou považuji
kapitolu věnovanou historiografii a pramenné základně. Radoslav Daněk rekapituloval dosavadní vědeckou práci (obecnou i regionální), jež se zabývá
pivovarnictvím, přičemž stranou neponechal ani nejdůležitější zahraniční
tituly. Historiografický přehled však není jen prostým soupisem, ale i analýzou dosavadní produkce. Pro potenciální badatele je pak mimořádně důležitá pasáž věnovaná pramenné základně, v níž autor zúročil svůj dlouholetý
zájem o danou problematiku i erudici odborného archiváře. Prezentovaná
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přehledná typologie i charakteristika klíčových pramenů tak může v budoucnu posloužit jako vodítko pro zpracování obdobného tématu v jiné lokalitě
českomoravského prostoru.
Hlavním záměrem Daňkovy monografie bylo věnovat pozornost přechodu pivovarnictví z pozdně feudální ekonomiky do ekonomiky kapitalistické,
industrializaci pivovarnictví a jeho následnému začlenění do kapitalistických
výrobních a obchodních vztahů. Autor analyzoval vnitřní principy fungování
pivovarnictví, nahlížel je v kontextu obecného hospodářského a politického
vývoje a následně je aplikoval na konkrétní oblast, resp. na konkrétní sledované podniky. Laboratoří se mu staly především tři klíčové pivovary ostravské průmyslové oblasti, jejichž vnitřní vývoj sledoval v rámci tří hlavních
– časově logicky vymezených – kapitol své knihy. Díky vhodně zvolené koncepci práce (propojování obecného výkladu s konkrétními příklady), jež je
na vysoké heuristické úrovni, autor docílil toho, že je jeho publikace určena
široké čtenářské obci a že ji ocení i zájemci neznalí ostravských reálií. Daňkova práce jednoznačně překonává rámec regionální studie.
První rozsáhlá kapitola je časově vymezena roky 1830 (nástup průmyslové
revoluce na Ostravsku) a 1869, kdy je zrušena propinace. Období před rokem
1830 se autor věnuje pouze ve zkratce (publikace však nepostrádá přehled
nejdůležitějších milníků ve vývoji pivovarnictví i ve starším období) a případné zájemce odkazuje v poznámkovém aparátu na celou řadu tuzemských
i zahraničních publikací, které se starším obdobím zabývají. Tato kapitola je
zajímavá především tím, že sleduje vývoj ostravského pivovarnictví v kontextu dynamického rozvoje celé zdejší průmyslové oblasti. Velký populační
nárůst, který byl s touto expanzí neodlučitelně spojován, pak vyvolal poptávku po větších objemech vyrobeného piva. Nové poměry notně poznamenaly
dosavadní fungování místních pivovarů a evokovaly u nich celou řadu změn,
které Daněk v širších souvislostech objasňuje.
Další klíčová kapitola monografie je pak zasazena do období 1869 až
1918. Radoslav Daněk se v ní zabývá především procesem industrializace
pivovarského průmyslu a procesem koncentrace výroby a kapitálu. Sleduje, jakým způsobem zasáhly do fungování ostravských pivovarů první celosvětový válečný konflikt i vznik první Československé republiky, zabývá
se modernizací technického parku sledovaných pivovarů (tj. měšťanského/
Strassmannova pivovaru; Českého akciového pivovaru a pivovaru v Radvanicích), sílícími konkurenčními boji mezi pivovary, obchodní strategií
pivovarů, restrukturalizací sledovaných podniků (tj. změnami vlastnických
vztahů), stavovskými organizacemi a v neposlední řadě věnuje pozornost
také zaměstnanecké otázce.
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Třetí kapitola je pak zasazena do období 1918 až 1948 a pojednává zejména o „zlatých časech“ pivovarnictví v období první republiky, o dopadech
všeobecné hospodářské krize na majetkoprávní vývoj i výrobu v ostravských
pivovarech a v neposlední řadě o fungování těchto podniků v období totalitárních režimů. Kapitolu uzavírá výklad ke znárodňovacímu procesu v druhé
polovině čtyřicátých let 20. století.
Přestože autor jasně vymezil cíle své práce a čtenáře seznámil i s problematickými okruhy, pro něž v publikaci nebude místo (v závěru uvádí, že
mimo pozornost zůstala konzumace piva a obecně pivní kultury), jsem toho
názoru, že v rámci výkladu mohl být ve všech třech nosných kapitolách monografie věnován větší prostor sortimentu jednotlivých pivovarů, soudobé
reflexi této produkce, ale třeba i reklamě a propagaci, které musely pivovary bezesporu věnovat nemalou pozornost. Tento drobný nedostatek v jinak
výborně zpracované monografii alespoň zčásti kompenzují vhodně zvolené
obrazové přílohy i přílohy statistické povahy.

PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.
Katedra historie
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Na Hradě 5
771 80 Olomouc
Česká republika
e-mail: michael.viktorik@upol.cz

Historica Olomucensia 49–2015 (227–230)

227

Letz, Róbert et al.:
Pramene k dejinám Slovenska
a Slovákov XII a. Slováci pri budovaní
základov Československej republiky.
Literárne informačné centrum,
Bratislava 2013.
Alena Mikulášová
Rozsiahla edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov sa nezadržateľne prehupla do dejín dvadsiateho storočia. Pred časom sa na pulty kníhkupectiev dostala prvá časť dvanásteho dielu, s názvom Slováci pri budovaní
základov Československej republiky. Časovo zahŕňa obdobie od prijatia Martinskej deklarácie v októbri 1918, po zavedenie krajinského zriadenia na Slovensku v roku 1928. Chronologicky ide o najkratší úsek pre jeden diel edície,
obsahovo je však hutný, o čom svedčí takmer päťstostranový rozsah. Ako
uviedol vedúci autorského kolektívu, desaťročné jubileum existencie republiky poskytlo dostatočný priestor na prvú bilanciu (s. 17). Medzivojnové obdobie je natoľko bohaté na udalosti, že zahrnutie rokov 1918‒1938 do jedného
dielu edície by neumožnilo zachytiť všetky dôležité súvislosti a okolnosti. Takéto rozhodnutie autorov možno len privítať.
Publikácia je členená na jedenásť kapitol, pričom každá pokrýva jeden
tematický okruh. Každá obsahuje úvodnú fundovanú štúdiu člena autorského kolektívu, po ktorej nasledujú publikované vybrané dokumenty. Možno
oceniť, že publikované dokumenty patria k menej známym, mnoho z nich je
publikovaných prvýkrát. Ide o archívne dokumenty, ale aj o články z dobovej
tlače, či časti dobových publikácií. Úvodná kapitola Slovensko vstupuje do československého štátu mapuje začlenenie Slovenska do novej republiky, ktoré
nebolo priamočiare a bezproblémové. Prevažná časť slovenskej politickej
a národnej reprezentácie súhlasila s koncepciou zaradenia Slovenska do Československa. Predstavitelia nového štátu sa museli vyrovnať s neprehľadnou
situáciou na regionálnej úrovni, neochotou maďarskej reprezentácie vzdať
sa nárokov na územie Slovenska, ako aj nelojálnymi úradníckymi kádrami.
Nové pomery boli neprehľadné a viedli k vytvoreniu početných legiend, ako
napríklad domnienke o tajnej klauzule Martinskej deklarácie (dokument 2).
Zverejnených je aj niekoľko dokumentov spájajúcich sa s tragickou nehodou
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M. R. Štefánika (dokument 10) a ukážka činnosti Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska.
Kapitola Autonomizmus verzus centralizmus sa venuje jednej z najpálčivejších otázok politickej reality prvej republiky. Otázka autonómie Slovenska
sa krátko po vzniku štátu stala kľúčovým problémom slovenskej politiky. Ústava z roku 1920 bola jednoznačne centralistická. Otázka autonómie
a postavenia Slovákov bola zdrojom neustáleho napätia. V roku 1928 bolo
na Slovensku zavedené krajinské zriadenie. Vznikom Slovenskej krajiny sa
Slovensko prvýkrát stalo správnou jednotkou s verejno-právnou subjektivitou. Publikované sú návrhy na autonómiu, ale aj memorandum mierovej
konferencii v Paríži, na ktorú sa pokúsil dostať Andrej Hlinka. Kapitola prináša stanoviská zástancov autonómie, ale aj provládnych predstaviteľov a ich
víziu. Je z nich zrejmé, že ani medzi slovenskými politikmi nebolo na otázku
autonómie homogénne stanovisko, ale viacero názorov. Vďaka tomu je poukázané na rozličné postoje a názory medzi slovenskými predstaviteľmi. Veľký
problém v novom štáte predstavovala Citlivá národnostná otázka. Nové politické usporiadanie strednej Európy prinieslo so sebou viaceré národnostné
problémy. V demokratickom Československu menšiny disponovali ústavne
zaručenými právami, ktoré mali medzinárodnú garanciu. Národnostné pomery boli komplikované. Kľúčový bol pomer medzi Čechmi a Slovákmi, ale
národnostnú skladbu dopĺňala nemecká, maďarská, rusínska, poľská, židovská a rómska národnosť. Vybrané dokumenty mapujú jednotlivé národnosti,
s výnimkou poľskej. Bokom nezostáva ani pozícia Slovákov v Maďarsku (dokument 28) či organizovanie krajanov v USA (dokument 29).
Výrazný progres v sledovanom období zaznamenala Politika a politické
myslenie. Československá republika poskytla svojim občanom všeobecné volebné právo a do politického života sa týmto spôsobom zapojili širšie vrstvy
obyvateľstva. O priazeň voličov sa uchádzali početné politické strany a táto
roztrieštenosť bola zdrojom mnohých problémov. Zžitie sa s novou politickou realitou aj novonadobudnutými právami, ale aj zodpovednosťou, nebolo
jednoduché. Bokom záujmu autorov nezostali ani Obzory zahraničnej politiky. Existencia republiky bola úzko prepojená s povojnovým usporiadaním
a zahraničnou politikou. Hoci zahraničná politika republiky bola v rukách
E. Beneša kontinuálne až do polovice tridsiatych rokov, aj slovenskí diplomati
sa zapojili do diplomatickej služby. Okrem toho, napr. v osobe Milana Hodžu
či Štefana Osuského, Slováci prichádzali aj s vlastnými návrhmi a predstavami o zahraničnej politike, nielen ako vykonávatelia pokynov ministerstva.
Mapované obdobie determinovali aj početné Premeny spoločnosti. Zachytiť ich vo forme výberu dokumentov bola neľahká úloha, pretože môžu
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byť len výberové a naznačovať rozsah zmien. Na Slovensku sa zvyšovala
občianska angažovanosť a miera participácie občanov na verejnom živote.
Postupne sa čiastočne menil tradičný vidiecky charakter života na Slovensku. V dôsledku modernizácie a industrializácie sa zvyšoval počet obyvateľov
miest. Formovali sa slovenské politické, spoločenské a kultúrne elity, zakladali sa početné slovenské inštitúcie, združenia a spolky, ale zlepšovala sa aj
zdravotná a sociálna starostlivosť.
Ďalšia kapitola knihy mapuje Historické myslenie. V prvom desaťročí
existencie republiky došlo k etablovaniu profesionálnej slovenskej historiografie, ktorá bola konfrontovaná s mnohými problémami. Historiografia
a vyučovanie dejepisu na školách malo podporiť myšlienku jednotného československého národa a jednotného československého národného príbehu.
Historiografia bola výrazne prepojená s politikou. Výber dokumentov naznačuje postoje Daniela Rapanta, Václava Chaloupeckého, Alberta Pražáka
či Jozefa Škultétyho. Na Slovensku sa však koncepcia jednotných československých dejín neujala. Veľký rozvoj zaznamenal Kultúrny život. Slovenská
kultúra sa v tomto období inštitucionalizovala, rozvíjala sa kvantitatívne aj
kvalitatívne. Umelci sa často stretávali s nepochopením u divákov, ktorí nemali povedomie o modernom umení alebo uprednostňovali známe a tradičné formy umenia. Pozornosť si zasluhuje vznik Umeleckej besedy, Slovenskej
filharmónie, Národného divadla a opery, rozvoj rozhlasového vysielania, budovanie knižníc. V tejto časti knihy je zaradený aj výber dokumentov mapujúci rozvoj školstva, napr. vznik Univerzity Komenského.
Nové pomery zasiahli aj cirkevný život. Kapitola Cirkvi v nových podmienkach naznačuje búrlivé zmeny, ktoré sa v tejto sfére udiali. Citlivú otázku
predstavoval Hospodársky vývoj. Vznikom štátu sa spojili dva odlišné celky,
bolo potrebné vybudovať jeden hospodársky celok a vybudovať infraštruktúru. Hospodárske pomery boli na území Slovenska mimoriadne zložité.
Slabší priemysel na Slovensku častokrát neustál konkurenciu silnejšieho
a rozvinutejšieho priemyslu českých krajín. Často boli problémom necitlivé
zásahy a necitlivé riešenia konkrétnych situácií. Pre agrárne Slovensko mala
veľký význam realizovaná pozemková reforma. Posledná kapitola ponúka zaujímavý Pohľad na Slovensko a Slovákov zvonka. Touto optikou je čitateľovi
ponúkaný názor významných intelektuálov svojej doby Wiliam Seaton-Watsona, William Rittera, Jana Baudouin de Courtenaya a Iľju Erenburga, ktorý
je v nejakej forme spojený so Slovenskom.
Vyzdvihnúť treba kvalitnú edičnú prácu s poznámkami prinášajúcimi
základné informácie o osobnostiach, odkazmi na iné písomné pramene a vysvetľovaním súvislostí. Výber dokumentov zahŕňa široké spektrum udalostí
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a trendov v prvom desaťročí existencie republiky, vzhľadom na priestorové
možnosti publikácie ho možno považovať za vyvážený. Textová časť knihy je
doplnená o kvalitné prílohy v podobe kalendára najvýznamnejších udalostí
1918–1928, hodnotnú obrazovú prílohu a menný a miestny register. Kvalitné grafické spracovanie edície je už štandardom, rovnako je to aj v prípade
tejto knihy. Zväzok prináša množstvo doteraz nepublikovaných alebo menej
známych dokumentov a je tak vítaným zdrojom informácií pre odborníkov.
Vďaka vysvetľujúcim štúdiám a doplňujúcim poznámkam je publikácia zrozumiteľná a prínosná aj pre laickú verejnosť so záujmom o minulosť.

Mgr. Alena Mikulášová, PhD.
Katedra histórie
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hodžova 1
949 01 Nitra
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Varinský, Vladimír:
Kapitoly z dejín kolektivizácie na Slovensku
(1948–1960).
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Banská Bystrica 2014.
Jana Burešová
Pracovník Katedry historie na Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela
v Banské Bystrici, prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc., přispěl svým aktuálním výzkumem k zatím v prostoru Slovenska nepříliš rozsáhlé historické
produkci na závažné téma z období komunistického režimu v Československu, jakým byla kolektivizace venkova a zemědělství. Kolektivizace byla velkým destrukčním procesem v životě a práci na venkově a v zemědělství.
Nejvýrazněji se k této problematice na Slovensku na začátku 21. století,
před prezentovanou nejnovější knihou z pera V. Varinského, vyjádřila Viera
Hlavová z Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě.1
V podmínkách České republiky bylo kolektivizačnímu období tehdy
společného státu Čechů a Slováků z pohledu historiografie věnováno více
pozornosti. Byly úspěšně realizovány výzkumné projekty na několika pracovištích, uspořádány vědecké konference a dosavadní výsledky byly shrnuty
v několika kolektivních monografiích. Vladimír Varinský českou historiografickou produkci sledoval a kriticky vyhodnocoval, především práce Karla
Jecha a kolektivní výstupy z konferencí k agrární problematice, které pořádalo po dobu dvaceti let od začátku devadesátých let 20. století až do roku
2012 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, včetně zatím poslední největší
týmové práce Kolektivizace v Československu vydané péčí Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze v roce 2013. I přes pečlivý historiografický
a dosavadní produkci analyzující úvod, soudě podle Varinského textu a seznamu odborné literatury v závěru knihy, některé publikace z posledních let
nezmiňuje.
Ve druhé polovině prvního desetiletí 21. století pracoval na výzkumném projektu Kolektivizace venkova v Československu 1945–1960, podpořeném Grantovou agenturou České republiky, tým pracovníků Katedry
1

Kromě předchozích publikovaných dílčích studií k problematice osudu bohatších venkovských hospodářů na půdě zpracovala autorka monografické pojednání o situaci těchto tzv.
kulaků. Hlavová, Viera: Kulak – Triedny nepriatel. Bratislava 2010.
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humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze s dalšími spolupracovníky. Toto pracoviště uspořádalo ve dnech
10.–12. 9. 2007 mezinárodní vědeckou konferenci na téma Kolektivizace
venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti, z níž byl
publikován stejnojmenný sborník referátů.2 Odborná vystoupení byla doplněna prezentací pramenného materiálu v podobě především vzpomínek pamětníků, dobových filmových dokumentů a také projekcí filmů, čerpajících
námět z převratové doby především počátků kolektivizace. Výzkum tohoto
týmu byl přednostně zaměřen na sociálně politickou stránku procesu kolektivizace s využitím často sociologických metod a přístupů. Pracovníci se
výrazně zaměřili na studování praktik a jejich podob politické (komunistické) moci směrem k venkovu. Hlavní oblastí jejich zájmu byly osudy velkých
zemědělců, sedláků (komunistickým režimem označovaných jako kulaci).
Sledovali podobu a rozsah jejich perzekuce ze strany komunistické vlády
a následné osudy těchto lidí – zabrání majetku, vystěhování z místa bydliště,
trvalé sledování jejich počínání vykonavateli politické moci, rozdílné reakce spoluobyvatel na jejich osud. To jsou důležité výzkumy a je třeba v nich
pokračovat. Grant byl završen publikováním kolektivní monografie složené
z několika dílčích studií a edice pramenného materiálu.3 Výzkumem problematiky kolektivizace se zabývali i pracovníci Ústavu pro soudobé dějiny AV
ČR, např. Jiří Pernes a Vladimír Březina.4 Příspěvky ke kolektivizaci, v dílčí
a koncentrované podobě, se zaměřením na obecný institucionální a politický
rámec kolektivizačního procesu v komparaci s okolními zeměmi sovětského
bloku, a pak stručný historiografický přehled přinesla Jana Burešová.5
Nejnovější kniha Vladimíra Varinského ke kolektivizaci zemědělství je
uvedena užitečným přehledem historiografické produkce s její základní charakteristikou od dob samotného kolektivizačního období (tedy padesátá léta
2

Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Eds. Michal
Kubálek a Petr Blažek. Praha 2008.

3

Blažek, Petr – Jech, Karel – Kubálek, Michal a kol.: Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin
z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Praha 2010.

4

Březina, Vladimír – Pernes, Jiří (eds.): Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957–1960. Brno 2008; Pernes, Jiří: Krize komunistického režimu v Československu
v 50. letech 20. století. Brno 2008.

5

Burešová, Jana: The Collectivization of Agriculture in Czechoslovakia: The Imposition of
the Soviet Communist Model on the Czechoslovak Agriculture after the Second World War,
1945‒1960. In: Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa. Hg. Eduard Kubů, Torsten
Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša. Berlin – Praha – Ostrava 2013, s. 621–645; Burešová,
Jana: Problematika výzkumu dějin kolektivizace v Československu a v České republice. In:
Kolektivizace v Československu. Eds. Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda. Praha 2013, s. 23‒31.
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20. století) až po začátek druhého desetiletí 21. století. Podrobnou a výstižnou charakteristiku podává zejména o produkci šedesátých let 20. století.
Vladimír Varinský vyzdvihl i nadčasový přínos výzkumů procesu kolektivizace prováděný Samuelem Cambelem a jeho týmem.
Jako pramenná základna V. Varinskému sloužily archivní materiály uložené ve Slovenském národním archivu, fond ÚV KSS. Z vlastní zkušenosti
vím, že využitelné informace k tématu se nacházejí vedle stěžejních stranických komunistických písemností i ve fondu Povereníctvo poĺnohospodárstva
pro Slovensko, pro celé Československo pak ve fondu Kolegium ministra zemědělství v Národním archivu v Praze. V. Varinský vycházel rovněž z dobové
produkce na hospodářská témata. Hned v padesátých letech 20. století začaly
vycházet publikace odborného, ale zároveň ideologicko-politického a tedy
apologetického zaměření, jež je dnes možné vnímat spíše jako jeden z typů
dobového pramene než jako součást odborné literatury k tématu (např. práce
Michala Falťana, V. I. Lenina, N. Puchlova, mohli bychom sem doplnit např.
ještě práce Jiřího Koťátka, Pozemková reforma v Československu, Praha
1949, aj.). Vladimír Varinský dále pracoval s vybranými dobovými politickými materiály, např. ze zasedání nejvyšších komunistických orgánů či projevy nejvyšších politických představitelů, výrazně pro své argumentace využil
statistické materiály. Pracoval s dobovým tiskem. Studoval některé ročníky
deseti vybraných dobových periodik, především zaměřených na rolnické
prostředí (zejména Rolnické noviny). Kniha je doplněna několika tabulkovými přehledy o hospodářských výsledcích (bohužel v horší tiskové kvalitě)
převzatých z práce Aloise Vojáčka, Vývoj socialistického poĺnohospodárstva
na Slovensku, Bratislava 1973.
Jak bylo výše v jiném kontextu naznačeno, výzkumy venkova se od devadesátých let 20. století nejvíce zaměřovaly, zcela logicky s proměnou společensko-politických podmínek po pádu komunistických režimů a možností
práce historiků, na osudy komunistickým režimem pronásledovaných, poškozovaných a likvidovaných větších zemědělců. V jednotlivých regionech
byly v tomto směru provedeny dílčí sondy, byl zachycen proces perzekuce
a zmapovány osudy některých tzv. kulaků. Vznikly články, dílčí studie, i celé
knihy.6 V celostátním měřítku tyto výzkumy od devadesátých let 20. století prováděl především Karel Jech,7 který přinesl do těchto speciálních témat
6

Např. Urban, Jiří: Venkov pod kolektivizační knutou. Okolnosti exemplárního „kulackého“
procesu. Praha 2010. I další, jak uvádí V. Varinský. Růžička, Miloslav: Vyhnanci. Akce „Kulak“.
Zločin proti lidskosti. Havlíčkův Brod 2008.

7

Jech, Karel (editor a úvod): Vystěhování selských rodin v Akci K (kulaci) 1951 až 1953. Seznamy a vybrané dokumenty. Praha 1992; Týž: Vyloučení selských dětí ze zemědělských škol
(1951–1953). In: Stránkami soudobých dějin. Praha 1993, s. 123–141; Týž: Změny ve struktuře
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v rámci dějin kolektivizace velký vklad. Obdobné výzkumy na Slovensku
prováděla už na začátku recenze zmíněná V. Hlavová.
Ovšem při výzkumu dějin venkova a zemědělství v době kolektivizace
máme co do činění se třemi skupinami subjektů: komunističtí politikové
a ideologové, absolutní vládci v době po roce 1948, čili hlavní aktéři, pak
postihovaní sedláci, a třetí skupina byla představována malými zemědělci,
bezzemky, námezdními pracovníky, což byla dosti početná sociální skupina
prvních členů JZD. Rovněž v tomto prostředí bude užitečné provádět výzkum, nabízí se např. metoda oral history, využívaná i pro zkoumání osudů
tzv. kulaků. Tito obyvatelé vesnice byli v jiné pozici než sedláci. Tato třetí
skupina se dosud zevrubně nezkoumala – její názory, představy, očekávání,
vnímání procesu kolektivizace, jehož byli účastníky. Tito lidé vykonávali
představy politiků. Na tomto tematickém poli čeká historiky, domnívám se,
v zájmu komlexního zmapování, ještě výzkumná práce. Jistý materiál existuje
z komunistických výzkumů (který je třeba kriticky zhodnotit a využít faktických informací, které obsahuje).
Kniha Vladimíra Varinského je úspěšným pokusem o hledání syntetizujícího obrazu dějin kolektivizace. Právě na důležitost kontextu s širším
historickým vývojem dával autor velký důraz. Zachytit veškerou rozmanitost
kolektivizační problematiky nebylo cílem této knihy, ani by to nebylo v silách
jednoho autora. Vladimír Varinský se soustředil především na otázky vzniku, vývoje, realizace a důsledků politické koncepce v jednotlivých časových
úsecích. Vlastní text práce konkrétně rozčlenil na 4 časové úseky: 1948–1950,
1951–1952, krizový rok 1953, zvláštnosti druhé etapy kolektivizace a její
vysledky v letech 1955–1960.
Při komparační práci se statistickými materiály se autorovi podařilo
ukázat, jaký byl skutečný podíl státního a soukromého sektoru na výživě
obyvatelstva, čili v primárních informačních zdrojích vyselektoval dobovou
propagandou podsouvané výsledky. V. Varinský svou prací zdůraznil,
že převraty na venkově, založené na likvidaci soukromé malovýroby
a na vytvoření velkých zkolektivizovaných zemědělských útvarů, byly výsledkem marxistické projekce rozvoje socialistického zemědělství. Ta vycházela
z předpokladu o přednostech velkých zemědělských podniků oproti malým
hospodářstvím.
Výsledky Varinského výzkumu potvrdily omyly této koncepce. V prvé
řadě ukázaly vysokou životaschopnost soukromé zemědělské malovýroby
v době kolektivizace. I když statistiky oficiálně, ve snaze dokázat přednost
a postavení zemědělského obyvatelstva. In: K proměnám sociální struktury v Československu
1918‒1968. Praha 1993, s. 177–200; Týž: Soumrak selského stavu 1945–1960. Praha, Sešity
ÚSD AV ČR Praha, č. 35; Týž: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha 2008.
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zkolektivizovaných zemědělských útvarů, tuto skutečnost zatajovaly, Varinský komparací těchže samých primárních údajů, sledujících především
ralativní ukazatele, vytvořil vcelku přesný obraz hospodaření soukromých
podniků. Doložil, že byl záměrně obcházen přepočet hrubé a tržní zemědělské produkce na 1 hektar zemědělské půdy v sektoru státním a soukromém.
Životaschopnost soukromé malovýroby existovala i v podmínkách soustavného administrativně ekonomického znevýhodňování těchto podniků
oproti zkolektivizovaným útvarům.
Varinského výzkum naznačil, že projekce budování socialistického
zemědělství výlučně na základě velkých zkolektivizovaných zemědělských
podniků byla minimálně jednostranná, což násobilo problémy v průběhu její
realizace. Dále Varinský doložil, že součástí uvedené jednostranné koncepce
byla i mylná představa komunistických vůdců v tom, že rolníci budou vstupovat do komunistických zemědělských družstev dobrovolně. Malí a střední
zemědělci skutečně trpěli nízkou spotřebou a nadměrnou pracovní námahou.
Usilovali o materiální zlepšení své situace. Očekávali ho v podobě zvýšení
mechanizace, poskytnutí výhodného úvěru apod. Téměř nikdy zlepšení
svého postavení nespojovali s tím, že by mu obětovali svou nezávislost, samostatnost, že by se vzdali svého soukromého vlastnictví půdy. Jako první
do JZD vstupovali bezzemci a lidé s minimálním vlastním majetkem. Místo
dobrovolnosti vstupu do JZD musela naopak komunistická moc v zájmu dosažení svých cílů používat nejrůznější nátlaková opatření. Jako nejdůležitější
skutečnost ze svého výzkumu Varinský doložil, že zvýšení produktivity práce
ve zkolektivizovaném zemědělství nepřineslo zvýšení zeměděské výroby.
V roce 1960 objem zemědělské produkce v Československu nedosáhl ani
předválečné úrovně, i když se produktivita zvýšila dvakrát. Takže ani tato
dobová komunistická argumentace ve skutečnosti nebyla v praxi prokázána.

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.
Katedra historie
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Na Hradě 5
771 80 Olomouc
Česká republika
e-mail: jana.buresova@upol.cz
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Soukupová, Blanka – Luther, Daniel –
Salner, Peter (eds.):
Mýtus – „realita“ – identita.
Socialistické metropole v zápasech o novou
přítomnost a vizi šťastné budoucnosti.
Urbánní studie, sv. 8. Univerzita Karlova
v Praze, Fakulta humanitních studií,
Praha 2014.
Jana Burešová
Osmý svazek edice Urbánních studií, vydávaných Fakultou humanitních
studií Univerzity Karlovy v Praze, má podobu kolektivní monografie, která
vznikla jako výstup z výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky na téma Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit. Příklad Prahy, Bratislavy,
Varšavy, Krakova a Vídně. Ústřední osobností projektu, pokud jde o editorskou, redakční i autorskou práci, je pracovnice FHS UK doc. PhDr. Blanka
Soukupová, CSc., která se mimo jiná témata urbánní problematice věnuje
dlouhodobě a systematicky.
Práce obsahuje čtyři tematické kapitoly. První je zaměřena na mýty
a identitu socialistických metropolí státního významu. Byla vybrána Praha (Blanka Soukupová), Bratislava (Daniel Luther, Peter Salner) a Varšava
(Andrzej Stawarz). Druhá část knihy sleduje mýty a identitu socialistických
metropolí národního a regionálního významu na příkladu Krakowa (Róza
Godula-Weclawowicz) a Písku (Magdalena Myslivcová). Třetí část je zaměřena na paměť na socialismus na příkladu hudební scény současné Prahy.
Zuzana Jurková představila v této kapitole Děti ráje a Magora jako ukázku socialismu a antisocialismu na pražské hudební scéně. Čtvrtá část monografie
se věnuje pohledu na identitu kapitalistické středoevropské metropole. Harald Christian Scheu zde sledoval postavení národnostních menšin ve Vídni
v období od roku 1945 do roku 1989.
Kniha je opatřena úvodem, závěrem, seznamem použité odborné literatury a pramenů a u některých kapitol poměrně rozsáhlým poznámkovým
aparátem. Výkladový text je názorně doplněn dobovými vyobrazeními mnoha objektů (stavby, pomníky, sochy apod.), dále ukázkami propagandistic-
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kých plakátů, dobových fotografií komunistických oslav, např. prvomájové
průvody, spartakiády, lampionové průvody aj.
Publikace je cenným příspěvkem k dějinám komunistických režimů
v Evropě ve druhé polovině 20. století. Byla koncipována jako pokus vylíčit
dějiny komunistických režimů (na vybraných příkladech) dosud netypickým, originálním způsobem. Příklad Vídně byl do publikace zařazen s cílem
synchronního srovnání vývoje metropole v západním a východním bloku.
Prioritně je pozornost věnována problematice národnostních menšin žijících
ve Vídni v době bipolárně rozděleného světa. Jde tedy o sledování problému,
který byl v komunistickém Československu a rovněž Polsku „vyřešen“ známým způsobem hned po skončení druhé světové války. Poválečná situace
ve Vídni, která byla až do roku 1955 pod dohledem sovětské okupační správy,
byla velmi složitá a pro obyvatelstvo zátěžová. Na samém konci druhé světové války silně poničené město zažívalo všestranný nedostatek, ale také silnou
nejistotu z budoucnosti. Dezorientovaní obyvatelé Vídně navíc stáli před tíživou odpovědností za svou kolaboraci s nacistickým režimem. Poválečná
dekáda byla nejen v hlavním městě, ale v celém Rakousku poznamenána úsilím získat si důvěru států protihitlerovské koalice v souvislosti s probíhajícím
procesem denacifikace. V roce 1955 byl přijat zákon o neutralitě Rakouska.
Tehdy se mohl navrátit mýtus o Vídni jako mostu mezi Západem a Východem. Tento mýtus se stal nesmírně důležitým při budování nového rakušanství s jeho propracovanou menšinovou politikou.
Těžiště práce leží v hledání odpovědí na řadu otázek, které vznikaly v nových poměrech s nástupem komunistických režimů v řadě zemí Evropy i světa. Publikace vybrala ilustrační příklady dvou komunistických států v Evropě,
Československa a Polska. Jak se vazalský vztah (a jeho případné uvolňování
či posilování) Československa a Polska k Sovětskému svazu projevoval v jejich metropolích – od budovatelských počátků, sevřených u mnoha obyvatel naivními iluzemi a u mnohých velkým nadšením, přes vystřízlivění až
po nový výbuch optimismu? Jak rozsáhlá proměna politickohospodářského
systému, opakující se vlny emigrace, rozsáhlé migrace obyvatelstva do měst
i v jejich rámcích, narušení jejich sociální struktury, především rozbitím
střední třídy a proměnou většiny intelektuálů na poslušnou „inteligenci“
jako třetí sociální vrstvu v komunistických diktaturách, vedle dělnictva a rolnictva (nejméně důvěryhodnou z pohledu mocenských struktur) – jak toto
všechno poznamenalo vzhled a charakter měst v komunistických režimech?
Jak byly symbolicky obsazeny metropolitní prostory? Jak se lišil ideál města
v podmínkách komunistických režimů a realita jeho každodenního života?
Lze hovořit v případě metropolí v komunistických diktaturách o jistých ná-
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rodních vývojových zvláštnostech? Probíhal např. vývoj jinak ve Varšavě,
která byla druhou světovou válkou z osmdesáti procent zničená, a v Praze,
kde byla situace téměř protikladná? Kopírovalo malé město příklad metropole nebo jeho ambice byly ještě vyšší? Na tyto a další související detailnější
otázky či podněty se snaží autoři jednotlivých kapitol reagovat. Budovatelské
nadšení jistých sociálních skupin obyvatelstva, represe komunistické moci
vůči ideologicko-politickým odpůrcům a vykonstruovaným nepřátelům, postupné vystřízlivění, úpadek občanské aktivity, její nový vzestup a případně
další nový propad jsou v knize sledovány na indikátoru národní a národně
městské mytologie, jež vytvářejí bizarní směsici s internacionální mytologií,
v době nového vyvlastnění a nového zcizení národních dějin, ale i celé Evropy.
I nová kolektivní paměť sevřená mýty, chápanými v duchu britského antropologa polského původu, Bronislawa Malinowského, měla navodit z pohledu vládnoucích mocenských struktur společenský soulad. Této harmonie
se mělo dosahovat za pomoci kolektivních rituálů, vnucovaných lidem komunistickou mocí, kontrolovaných a při neplnění podle situace a okolností
i postihovaných. U značné části obyvatelstva byla patrná jistá forma smíření
se s novými rituály. To prohlubovalo u mnoha lidí rezignaci na vlastní osud
a s tím spojenou společenskou pasivitu.
Představovaná publikace je bezesporu novátorským pohledem na závažné období světových dějin ve 20. století, období bipolárně rozděleného světa na blok západní a sovětský. Země východního bloku se pod centrálním
moskevským diktátem od druhé poloviny čtyřicátých let pokoušely v praxi
aplikovat na svou společnost zásady a principy komunistické ideologie a teorie. Ovšem zásady byly podle potřeb dne, souvisejících okolností, měnících
se podmínek a také v závislosti na momentálním sovětském komunistickém
vládci modifikovány. Kniha podává historii vybraných měst netradičně, čímž
odkrývá mnoho charakteristik komunistické éry a jejího každodenního života. Zdánlivá uniformita, mocenským aparátem řízený a pečlivě kontrolovaný
život ve všech jeho podobách tvořily jistý příkrov, pod kterým se odvíjela
zajímavá dramata obyvatel měst. Toto všechno dalo městům a jejich dějinám
nové významy. Analýzy daných procesů a prvotní závěry právě přináší tato
originální publikace. Vedle odborného přínosu ji rovněž vnímám jako vhodný studijní materiál k závažnému tématu dějin komunistických režimů pro
vysokoškolské studenty společenskovědních disciplín.
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Doubravka Olšáková (ed.):
Niky české historiografie.
Uherskobrodská sympozia J. A. Komenského
v ofenzivě (1971–1989).
Nakladatelství Pavel Mervart,
Červený Kostelec 2012.
Lukáš F. Peluněk
Uherský Brod, město ležící v půvabném podhůří Bílých Karpat, bylo již
po staletí považováno četnými historiky a komeniology za pravděpodobné
místo narození vlivného moravského myslitele Jana Ámose Komenského
(1592–1670). Tradice Komenského zde také pevně zakořenila – již na sklonku 19. století bylo v Uherském Brodě založeno muzeum později pojmenované po domnělém rodákovi (1898), rovněž zdejší gymnázium (1896)
získalo obdobné čestné označení. Uherskobrodští muzejníci již od založení
této paměťové instituce začali horlivě shromažďovat množství nejen regionálního, tedy historicky či etnograficky zaměřeného pramenného materiálu,
ale rovněž pečovali o památku Komenského. Významné místo v rámci Československa, respektive Evropy a celého vzdělaného světa pak uherskobrodské muzeum získalo zejména ve druhé polovině minulého století. Tehdy se
muzejní pracovníci začali více zaměřovat na filosofické aspekty Komenského
díla, zatímco přerovské muzeum, první komeniologické muzeum v českých
zemích, zůstalo i nadále na cestě k poznání zejména dějin školství a výchovně-pedagogického odkazu „učitele národů“. Mnohé názory z řad odborníků
pak považují uherskobrodské muzeum nejméně od padesátých let za ústřední komeniologické pracoviště v našich geopolitických podmínkách. Tradiční
pořádání mezinárodních komeniologických kolokvií v Uherském Brodě pak
jistě tuto myšlenku názorně dokládá.1
Po roce 1989 se v rámci české historické obce začalo více hovořit o tzv.
„nikách české historiografie“,2 jež lze zjednodušeně definovat především jako
1

Zatím poslední kolokvium, svým ústředním tématem avizující výročí 600 let od upálení Jana
Husa, se uskutečnilo ve dnech 15.–16. října 2014. Srov. mou zprávu o akci. Peluněk, Lukáš F.:
XXIX. mezinárodní komeniologické kolokvium „Hus, Komenský a česká reformace“. Časopis
Matice moravské, 133, 2014, č. 2, s. 542–543.

2

K problematice blíže viz „Nischen“ für die tchechische Geschichtsschreibung in der
kommunistischen Ära. Bohemia, 33, 1992, s. 111–370.
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symptomy šedé zóny vědy, místa relativně svobodného setkávání badatelů
v politicky jinak vypjaté atmosféře. V této souvislosti lze zmínit také vydávání úzce specializovaných odborných periodik, na nichž publikačně participovali i lidé politickému režimu nevyhovující. Dvěma skutečně vzorovými
příklady „nik české historiografie“ období 70. až 80. let minulého století jsou
prestižní sborníky Husitský Tábor a Studia Comeniana et historica. K problematice postavení prvého jmenovaného periodika v rámci české historiografie
se již v září 2003 uskutečnil odborný seminář na půdě Výzkumného centra
pro dějiny vědy při AV ČR a Univerzitě Karlově v Praze. Tištěným výstupem z tohoto setkání se stalo samostatné supplementum Husitského Tábora
vydané v roce následujícím.3 Dnes již neexistující Výzkumné centrum pro
dějiny vědy ovšem bylo iniciátorem i dalšího odborného setkání, jež proběhlo v prosinci 2004 v Uherském Brodě. Na předchozí seminář organizátoři
vědomě ideově navázali, neboť hlavním tématem jednání byla minulost a dobové pozadí uherskobrodských mezinárodně uznávaných komeniologických
kolokvií. Rok 2012, byť se zřejmým opožděním, přinesl publikaci vycházející
z tohoto zasedání. Představme si ji proto blíže.
Představované dílo má přehlednou strukturu a dělí se do tří koherentních oddílů – I. „Nika“ české historiografie, II. Česká historiografie ve středoevropském kontextu, III. Rozhovory. V závěru jsou zařazeny tři rejstříky
– jmenný, věcný a geografický.
Úvodní část knihy tvoří dvě studie ozřejmující konstituování československých úzce profilovaných komeniologických pracovišť a odborných
periodik mezi lety 1948 až 1989. Zatímco editorka publikace, pražská historička PhDr. Doubravka Olšáková, Ph.D., se věnuje Uherskému Brodu
a jeho mezinárodním aktivitám (Uherskobrodská komeniologická sympozia
v ofenzivě, s. 11–48), komeniolog a současný nestor oboru intelektuálních
dějin PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D., pojednává o postupném vývoji i koncepčních změnách vydávání periodika Acta Comeniana (Acta Comeniana –
od komeniologického časopisu k revui pro intelektuální dějiny, s. 49–65). Oba
příspěvky tedy reflektují situaci přímo z hlediska komeniologického bádání.
Čtenáři je zde srozumitelným způsobem předkládán význam zvolených témat pro dějiny vědeckého výzkumu v Československu 2. poloviny 20. století,
rovněž je vhodné ocenit erudici obou autorů.
Druhá část publikace je spíše komparativního charakteru a ve třech textech představuje institucionální a badatelskou činnost československých
a polských historiků v téže době. Maciej Górny, Ph.D., vědecký pracovník
3

Olšáková, Doubravka – Vybíral, Zdeněk (eds.): Husitský Tábor a jeho postavení v české
historiografii v 70. a 80. letech 20. století. Husitský Tábor, Supplementum 2. Tábor 2004.
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Polské akademie věd ve Varšavě, porovnává ve svém textu atmosféru mezi
marxistickými historiky českými a polskými („Temno“ v českém a polském
marxistickém dějepisectví, s. 69–76). Dr. Górny pojednává o favorizovaných i tabuizovaných tématech z dějin raného novověku, kterým se historici
obou států věnovali, respektive nemohli oficiálně věnovat. Pražská historička doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D., dále představuje „sedm příběhů z neradostných časů“ – nesnáze bádání českých historiků o raně novověkých
dějinách představuje na příkladech vzniku a tematickém složení příspěvků sborníků Studia Comeniana et historica a Folia Historica Bohemica, ale
i na jednotlivých raně novověkých fenoménech, které byly v české historiografii výrazně preferovány nebo zcela odsouvány na okraj badatelského
zájmu. Následující příspěvek z pera Stanisława Roszaka, profesora historie
na Univerzitě Mikuláše Koperníka v Toruni, předkládá spíše stručnější vhled
do proměn diskurzu polské historiografie 2. poloviny minulého století (Hlavní směry polské historiografie zabývající se barokem a osvícenstvím ve druhé
polovině 20. století, s. 91–101). Zaměřuje se rovněž na období raného novověku, k problematice však přistupuje lehce odlišně než dr. Górny. Záměrně také
rozlišuje mezi dvěma epochami – barokem a osvícenstvím, neboť je tento
rozdíl v pojetí polských historiků výrazně patrný.
Závěrečná třetí část díla nabízí čtenáři rozhovory s přímými aktéry uherskobrodských sympozií. Editorka textu při této příležitosti oslovila 21 osobností, z nichž však bohužel tři odmítly rozhovor poskytnout. Jednotlivé
rozhovory nabízejí zajímavý, byť místy čistě subjektivní pohled na minulost
uherskobrodských kolokvií, která byla zároveň prostoupena politicky omezenými možnostmi, ale jak poznamenává Josef Polišenský ve svých pamětech,
také jistou názorovou demokratičností přítomných zasedajících.4 Výběr respondentů je důkladný a pečlivě promyšlený. Otištěny jsou zde rozhovory
s lidmi, kteří stáli ve vedoucích pozicích, jako např. někdejší ředitelé či „zastupující ředitelé“ uherskobrodského muzea Svatopluk Bimka a Pavel Floss, ale
i jiní vědečtí pracovníci stojící mimo vedoucí pozice či přímo znevýhodňovaní svými nadřízenými (František Hýbl), dále komeniologové z pražského
prostředí (Jiří Beneš, Marta Bečková či Martin Steiner). Záznamy rozhovorů
jsou významným pramenem k osvětlení pozadí nejen uherskobrodských kolokvií, ale také nevšedních vztahů mezi komeniology či mezi badateli a politickou mocí.
Vydáním publikace Niky české historiografie je současná historická veřejnost nepochybně významně obohacena. Aktivitám editorky i ochotě respondentů osvětlit nedávné události je nutno vyslovit poděkování za tento
4

Polišenský, Josef: Historik v měnícím se světě. Praha 2001, s. 248.

244

Lukáš F. Peluněk

publikační počin. Je však bohužel nutné zároveň upozornit na četné pravopisné chyby v textu, redakční přehlédnutí, ba dokonce nepřesné citace (např.
cizojazyčných studií a článků). V obsahu je tak geografický rejstřík uveden
jako „goeografický“ (s. 8), jistý blok německojazyčných článků je v celé publikaci citován nesprávně („tscheichische“ místo „tschechische“, srov. pozn. 2
této recenze). Pouhou nepřesností z hlediska formálního již zůstává jen velké
počáteční písmeno u posledního slova názvu Studia Comeniana et historica
(i zde však dodnes existují rozporné názory). Nelze si odpustit ještě krátké
zastavení o oddílu Rozhovory. Není jistě chybou editorky, což také sama uvádí ve své stati (s. 11), že někteří zasvěcení lidé odmítli poskytnout rozhovor.
Lze však vyslovit politování, že o jejich výpovědi zůstávají (snad jen prozatím) čtenáři knihy ochuzeni.
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Storchová, Lucie a kol.:
Koncepty a dějiny.
Proměny pojmů v současné historické vědě.
Scriptorium, Praha 2014.
Jiří Válek
Základ každé moderní vědy tvojí její teoretická složka. Chce-li se historie
mezi tyto vědy řadit, musí se pokusit definovat svou teoretickou platformu.
V českém prostoru se však jedná o pole neorané. Mnoho českých historiků
stále zastává striktní empirické stanovisko a pouze velmi nedůvěřivě akceptuje teoretické závěry, jak samotné historiografie, tak také filozofie vědy. Jaká
je však metoda historie, co tvoří její předmět a jak je vůbec historie jako věda
možná? Tyto a následné otázky analyzuje kniha Lucie Storchové a kol.: Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě.
Studie je strukturovaná do tří základních oddílů označených I.–IV., přičemž každý obsahuje nestejný počet blíže souvisejících pojmů postihujících
historickou vědu jako celek. Již v úvodu autoři předestírají, že posláním knihy je obsáhnout hlavní pojmy zásadní pro historický výzkum. Skladba jednotlivých oddílů hesláře je syntézou základních informací, což se však plně
podařilo především u prvého a částečně druhého oddílu. Třetí a čtvrtá část
je spíše naznačením možností výzkumu než komplexní syntézou, což však
samo není negativum práce.
Kniha obsahuje především metodologické a teoretické studie, které se
v případě nutnosti opírají o konkrétní empirický materiál (hospodářství,
zbožnost aj.). K ilustraci jsou vybrány tři stěžejní pojmy demonstrující celkovou koncepci předkládané práce.
Z pohledu adeptů historické vědy (a nejen jich) je ale bezpochyby nejcennější prvá část označená římskou číslicí jedna. Jsou zde zproblematizovány
zásadní pojmy historie, které máme tendenci často přehlížet jako „domnělé“,
„samozřejmé“ či „triviální“. Jedná se například o termíny pramen, metoda,
čas, prostor, struktura a samozřejmě také samotný pojem historie. Ke slovu
se zde dostává nejen velmi vyspělé historicko-teoretické myšlení, nýbrž také
filozofie, a to ve svých nejrůznějších podobách od analytické filozofie dějin
přes německou fenomenologii až k francouzské epistemologii.
Není mým záměrem provádět detailní deskripci celé práce, pokusím se
však blíže nastínit zpracování tří vybraných pojmů tvořících vzorek celkového bádání.
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Pramen
Jan Horský a Karel Šíma v úvodu své stati předložili čtenáři definici pojmu historický pramen. Co může být pramenem? Jaké má vlastnosti? Jaký
je jeho vnitřní život a vývoj? Že vše není tak, jak se na prvý pohled může
jevit, plyne již ze samotného smyslu celé práce. Autoři ukazují, že často není
ani tak zásadní vypovídací hodnota zvoleného pramene jako teorie, z které
vychází naše chápání toho, co pramen je a co obsahuje (empirický positivismus aj.). Teorie má vždy dle autorů zásadní vliv na výslednou formu celkové
historické koncepce. Vlastní život historické vědy je přímo závislý na jejich
teoretických východiscích. Autoři kritickou koncepci pramene spojují se
jménem Johana Gustava Droysena, přičemž navazují dvojím dělením platným primárně pro český prostor na tzv. pramen absolutní Jaroslava Golla
a pramen ideální Zdenka Kalisty.
Můžeme ale polemizovat o tom, do jaké míry měly tyto teoretické koncepty reálný vliv a jak moc působila na vnímání historického pramene ona
skrytá teoretická část velkých děl německé historiografie 19. století počínaje
Leopoldem von Rankem. Tento jev autoři příliš neanalyzují, možná až přeceňují čistou teorii na úkor této skryté stránky děl velkých historiků.
Jako podstatnou složku tzv. positivistického dějepisectví vidí autoři tři
etapy historické práce, tj. heuristiku, kritiku a následnou interpretaci vytěžených informací. Tento empirický model převažoval a mnohdy vládne
dodnes. Cílem J. Horského a K. Šímy je čtenáři přiblížit jak postmoderní výzvu klasickému empirickému přístupu, tak také nastínit možná východiska.
V prvém kroku je poukázáno na centrální odklon od pramene jako samospasitelného zdroje historie, načež je představen soubor inovativních přístupů.
Zde uveďme například Foucaultovu kritiku z počátku sedmdesátých let,
Ankersmitovo dělení modernistického a postmodernistického pramene či
LeCaprovo tvrzení, že „…prameny spíše realitu doplňují či přeměňují, než
aby jí odkrývaly v minulosti“.1
Autoři vědomě neupřednostňují žádnou z alternativ, ale dávají čtenáři
volné pole, aby se sám dokázal zorientovat v nepřeberném množství postmodernistických konceptů, jež se vyrojily v posledních desetiletích. V celé práci
však lze občas zpozorovat opakování teorií a jmen ve stejném kontextu. To je
snad dáno velkým množstvím spoluautorů a podobností témat. Místy se však
může jednat o rušivý element.

1

Storchová, Lucie a kol.: Koncepty a dějiny, proměny pojmů v současné historické vědě. Praha
2014, s. 18–19.
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Fakt
Ve své další teoretické pasáži se J. Horský pokusil objasnit, co je to historický fakt. Na počátku podal ve své jednoduchosti až geniální tvrzení, že:
„O faktech se mluví nejen v běžném jazyce, ale i v mnoha odborných pracích,
aniž by se příliš zvažovalo, co vlastně znamená, že něco je faktem. Nadto
se výrazu fakt často užívá (takřka) synonymicky se slovy, jako jsou skutečnost, událost či pravda.“2 Jistě není výjimkou, že historici ona „fakta“ často
glorifikují, aniž by nalezli dostatečné teoretické východisko svého přístupu.
Na úvod autor rozebírá, co se myslí pod pojmem fakt z jazykového hlediska,
popř. jaký by měl být jeho skutečný obsah. Zcela nekompromisně zastává již
zmíněné tvrzení, že pojem fakt nelze ztotožňovat s pojmem pravda, což se
však v historické vědě děje často zcela neskrytě. Horský v návaznosti na teorii
Chrise Lorenze předkládá názor, že „…fakta jsou to, co dělá pravdivé tvrzení
pravdivým…fakt je tedy předpokladem (postulátem) toho, že určité tvrzení
může být pravdivé“.3 Z toho následně vyplývá, že fakty samotnými nejsou
reálné události, nýbrž představy naší i minulé doby o tom, co se skutečně
mělo stát v době minulé.4 Dle autora je nutně chybná představa o faktech jako
stavebních kaméncích lidských dějin. Nelze totiž jednoduše směšovat pojmy
fakta s obsahem pojmů děj. V reakci na lingvistický obrat v historické vědě,
popř. již dřívější jazykový obrat ve filozofii, autor zastává názor, že naše povědomí o historických faktech je dáno naší zásobou jednotlivých pojmů. Než
se pustíme do vymezování faktů v historii, musíme mít nejprve definovány
pojmy.
Vše, co vidíme v minulosti či si představujeme pod onou clonou faktů,
je možné pozorovat pouze skrze náš vlastní jazyk, veškeré lidské dějiny se
nám zobrazují skrze mřížku jazyka. V protikladu k ranému Wittgensteinovi
Jan Horský objasňuje, že: „…jazyk není obrazem skutečnosti, nýbrž rastrem,
skrze nějž skutečnost vnímáme … fakta proto také nemohou být totožná se
samotnou skutečností“.5 To, jak působí lidské emoce a světový názor jak historických aktérů, tak samotných píšících historiků ve výsledné podobě jejich
historické práce, dává Horský za příčinu tzv. hodnotovým referenčním rámcům, tj. klíčům k tomu, jak chápat jednotlivé historické události, tj. jsou-li
pro nás dobré, či špatné. Jako klasický případ dvou typů těchto hodnotových
referenčních rámců autor uvádí pohled na Husovo upálení. Dle jednoho
rámce šlo o „Husovo umučení roku 1415“, ale dle rámce druhého se jednalo
2

Tamtéž, s. 46.

3

Tamtéž, s. 20–21.

4

Tamtéž, s. 46.

5

Tamtéž, s. 48.
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o „spravedlivé popravení kacíře roku 1415“. Oba výroky jsou podle všech
dostupných teorií historických faktů správné, avšak není tomu tak v případě
hodnotových referenčních rámců, kdy jde o naprosté protiklady.
Poslední problém zde řešený je otázka tzv. „tvrdých“ a „měkkých“ faktů
v historii. Autorovi studie však nejde o definici jednoho či popření existence druhého. Jeho záměrem je poukázat na dynamický vývoj promítající se
v toto dělení. Jak výstižně podotýká, v postmoderním dějepisectví se spíše
než s rekonstrukcí historických faktů a obrazu minulosti setkáme s konstrukcí
obojího. Dále jsou zmíněny teorie faktů Jaroslava Marka (v duchu doznívajícího positivismu), Reinharta Kosellecka (fikce faktického, tj. historiografická
konstrukce naší představy o tom, jak to ve skutečnosti bylo, přičemž jsme
omezeni vetem pramenů) a v neposlední řadě teorie Maxe Webera (tj. historického faktu a empirické skutečnosti jako dvou odlišných oblastí výzkumu).
Není již naším posláním určovat spolehlivost faktů, ale spíše vycházet při
jejich určování z celkového konceptu psaní dějin.6

Narace
K. Šíma se ve svém příspěvku věnoval kritice koncepce narace v dějepisectví. Upozorňuje zde na spojitost mezi tzv. jazykovým obratem v historiografii a dřívějším chápáním vyprávění jako hlavního prostředku udržování
historického vědomí. Naraci chápe v trojím smyslu. Zaprvé jako výraz literární zdatnosti historika, za druhé jako problematiku věrného podávání
historických faktů a za třetí jako teoretickou reflexi utváření historického
poznání. Nejvíce prostoru věnuje autor poslednímu podání. Klade si zde
otázku, je narace pouze formou či je také obsahem historie? Tj., je narace
souhrnem formálních postupů výkladu či utváří samotný obsah historikova sdělení? Genezi pojmu vede podobnou cestou jako J. Horský v analýze
faktu. Hlavními zakladateli mu zde jsou Ernst Bernheim a Johan Gustav
Droysen. Je také naznačena Dantova analytická filozofie dějin jako potencionální řešení současné diskuze kolem konceptu narace v historiografii. Celá
kapitola je pojata geneticky. Skrze počátky se autor dostává až ke strukturalistickým, popř. post-strukturalistickým modelům narativního dějepisectví,
přičemž poukazuje na schizofrenní situaci školy Annales. Samotní Annalisté
se i přes své vzpírání naraci ve svých konceptech nevyhnuli a pravděpodobně
ani skrze své programové prohlášení vyhnout nemohli, jak K. Šíma dokládá
na pozdějších filozoficko-dějinných konceptech Paula Ricoeura či stále opomíjeného, avšak zásadního Michela de Certeau.
6

Chartier, Roger: Na pokraji útesu. Červený Kostelec 2011, s. 145–157.
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K. Šíma bilancuje své závěry jako souboj dvou extrémů. Na jedné straně
je narace radikálním odmítnutím objektivity a na straně druhé je to absolutizace vyprávění coby samotné podstaty historie. Svou analýzu završuje
rozborem důsledků díla Haydena Whita (tedy jazykovým obratem v historiografii) a pokouší se předestřít vybrané způsoby jako výchozí bod pro
dnešní teoreticko-historické myšlení (Frank Ankersmit, Hans Kellner, aj.).
Největším důsledkem jazykového obratu není dle autora jeho faktický přínos
v oblasti teorie historiografie, jako spíše otevření nových noetických a epistemologických otázek v historické vědě. Po roce 2000, dle slov autora, lze sledovat výrazný odklon od konceptů ve vztahu k jazykovému obratu, přičemž
se stále více pozornosti soustředí na problematiku narace, popř. narací v historiografii. Jak moc je toto schéma platné pro český prostor, zůstává otázkou.
Závěrem se k celé práci dá bez nadsázky říci, že se jedná bezpochyby o vrchol soudobého teoreticko-historického myšlení v českém prostoru. Kolektiv pod vedením Lucie Storchové dokázal bezpečně položit základ nejen pro
následné historické bádání na nejrůznějších polích dějin, nýbrž také svým
snažením vytvořil mezní bod ve vývoji české historiografie.

Mgr. Jiří Válek
Přerovecká 26
747 95 Opava
Česká republika
e-mail: jiri.valek@upol.cz
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Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.
Jana Burešová works at the Department of History at the Philosophical
Faculty of the Palacký University Olomouc. In her research she is focused
on selected history issues of the 20th century; particularly agrarian history,
gender history, history of Czechoslovak exile and regional history.
Contacts of the Council of Free Czechoslovakia with the Czechoslovak
Post-February Exile in Australia (1948–1968)
The example of the Czechoslovak exile in Australia in years 1948–1968
shows the mutual communication with a top exile body, the Council of Free
Czechoslovakia. On the basis of their mutual correspondence, discussed
matters and problems are presented. As a consequence of that, various
differences of opinion among exiles are evident here.

Mgr. Lenka Doová
Lecturer of medieval history (world history) with the specialisation in
history of Northern Europe. The author primarily deals with Icelandic medieval law (law codes Grágás, Járnsída and Jónsbók), gender studies, the issue
of children and childhood in the Viking Age as well as Scandinavian medieval period.
The Saga of King Sverri or History Is Written by the Victors
Sverre Sigurdsson, the conqueror of the Norwegian throne, fought with his
opponents not only in a battlefield. The former priest from the Faroe Islands
knew very well a power of a word so that he made use of a favourite genre
of his period – a saga – to justify his acts. Sverris saga, written in the order
of the vanquisher, is a unique medieval source, which is not only an (auto)
biographical work inspired by kings’ sagas but also a vehicle of propaganda.
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PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. graduated in History at the Faculty of
Arts, Charles University Prague. Currently, he works at the Department
of Historical Sciences, Faculty of Philosophy and Arts, University of West
Bohemia in Pilsen. He focuses on modern history of Great Britain (in 2013
he wrote a monograph Velká Británie a konference v Locarnu. Příspěvek
ke studiu kolektivní bezpečnosti ve 20. letech 20. století in cooperation with
Roman Kodet) and the German minority in interwar Czechoslovakia (in 2012
he wrote a monograph Národnostní menšiny v Československu 1918–1938.
Od státu národního ke státu národnostnímu? together with Andrej Tóth and
Michal Stehlík). He is an author of many studies in domestic, international
and foreign journals.
Great Britain and Railway Loans in China in Years 1907–1908.
About the British Influence in the Middle Kingdom before 1914
On the basis of a study of unpublished British primary sources and
secondary literature, the article deals with the financial analysis of the three
important railways in China in the first decade of the 20th century. In years
1907–1908 Great Britain successfully made contracts for three important
railways Kowloon-Cantoon, Tientsin-Pukow (where Britain shared success
with Germany) and Shanghai-Ningpo. Naturally, London had to solve
funding of their construction, i. e. granting loans without which the work on
railways could not begin. As the Middle Kingdom did not dispose of sufficient
amount of domestic capital, it had to ask for the help abroad. The successful
railway construction meant an important aspect of the economic policy for
Great Britain because its enlargement also brought the expansion of business.
On one hand, the aforementioned financial transactions represented the
confirmation of the European powers’ position in China, on the other hand,
they became the last tangible success of powers.

PhDr. Petr Orság, Ph.D.
PhDr. Petr Orság, Ph.D. is employed at the Department of Journalism
of the Philosophical Faculty, at the Palacký University. He is a co-founder of
the Centre for Cultural, Media and Communication Studies. He primarily
focuses on history of Czechoslovak exile media in years 1968–1989. He is
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a co-author of the book Dějiny českých médií 20. století (Praha 2010) and an
author of various studies.
Alternative Public Spheres during the Communist Era in Czechoslovakia:
Parallel Space for the Reprobate and the Excluded
The presented text describes and interprets the establishment of alternative
public spheres which constituted as an unintended consequence of the
Communist dictatorship in Czechoslovakia in years 1948–1989. The focus
is given not only on emerging parallel alternative structures but also on exile
public sphere, of which foundation in the West was laid by the generation of
post-February exiles. The exile sphere underwent a dynamic development
after a huge wave of exiles came to the West in the period after August
1968. Just the active post-February exiles intensively supported domestic
opposition movement and its resistance to the normalization regime.

Bc. Martin Tesař
The author graduated History at the Philosophical Faculty, Palacký
University Olomouc where he currently continues in studying Master’s
degree. He primarily focuses on activities of imperial legations in the
Ottoman Empire, early modern Turkish literature, modern entrepreneurial
elites and regional history.
The Adventures of Václav Vratislav of Mitrovice
in the Context of the Period Turkish Literature
In the first part, the study analyses a reception of The Adventures of Baron
Václav Vratislav of Mitrovice in the context of the Czech literary production
of last two and half centuries as well as a point of view of individual authors
on the origin of the text when taking into account intertextual links with
early modern Turkish literature (especially the Czech version of Neuwe
Chronica Türckischer Nation von Türcken selbst beschrieben written by Jan
Kocín of Kocinét and Daniel Adam of Veleslavín in the year 1594). On the
basis of the analyses of both works, the second part discusses quantitative
as well as qualitative evaluation of borrowed passages and outlines author’s
imaginative approach when working with the literary original.
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Mgr. Lukáš Tkáč
Mgr. Lukáš Tkáč graduated in History at the Department of History,
Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra. Currently,
he is an internal doctoral student of the field of study Slovak History at the
Department of History, Faculty of Arts, Catholic University in Ruzomberok.
In his doctoral dissertation he focuses on the research of property relations of
regions Turca, Liptova and Orava in the 14th, 15th and 16th centuries.
The Development of Property Relations of the Low Nobility, 1300–1500:
The Case of Orava Region
The presented article focuses on the development of property relations of
the low nobility in years 1300–1500. The aim of this study is to outline basic
features of property relations of the low nobility as a social class in region
Orava. The text shows how a number of localities owned by the low nobility
was transformed in years 1300–1500, then the change of a proportional
representation of their property in the total number of localities, also which
type of a locality dominated in a property of the low nobility as seen from the
perspective of the settlement typology and finally, which localities, in legal
or respectively administrative terms, dominated in a property of members of
the low nobility in the examined period.

Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.
Miloš Trapl, the emeritus professor of the Department of History at the
Philosophical Faculty of the Palacký University Olomouc, predominantly
deals with the 20th century history issues in the long term. He is an expert
at history of the First Czechoslovak Republic, especially at political system,
political Catholicism and Czechoslovak People’s Party. Furthermore, he
focuses on topics connected with the Czechoslovak exile after the year 1948.
Besides, he has published many works dealing with regional history.
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Contacts of the Council of Free Czechoslovakia with the Czechoslovak
Post-February Exile in Australia (1948–1968)
The example of the Czechoslovak exile in Australia in years 1948–1968
shows the mutual communication with a top exile body, the Council of Free
Czechoslovakia. On the basis of their mutual correspondence, discussed
matters and problems are presented. As a consequence of that, various
differences of opinion among exiles are evident here.

Mgr. Martin Vašíček, Ph.D.
Martin Vašíček is a Ph.D. graduate of the Department of History of the
Faculty of Arts, Masaryk University Brno. He is interested in the secondary
school education in the 19th and 20th century from the point of view of
the so-called new history of education which overcame existing institutional
history and attempts to put problems into broader socio-cultural, economic
and political development of society.
Students of Slavonic Grammar School Olomouc 1870–1938
The study presents results of a research which deals with socio-cultural
characteristics of students that attended Slavonic Grammar School in
Olomouc in years 1870–1938. Apart from the analysis of the school’s
catchment area (students’ permanent addresses), confessions, mother tongue
and social background of students are discussed. As a primary source, the
research uses main catalogues of the school that includes personal data of
all students. The development of socio-cultural features is observed through
eight time probes which have the ten year periodicity.

Mgr. Veronika Vavrečková
Veronika Vavrečková is employed at the President’s Office Department of
the Hradec Králové Regional Authority. She is a student of a doctoral study
programme Czech and Czechoslovak history at the University of Hradec
Králové. Her doctoral thesis deals with Czechoslovakia and Egypt in years
1945–1968.
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Czechoslovak-Egyptian Relations in Years 1948–1953
The study deals with Czechoslovak-Egyptian relations in years
1948–1953. The time period was selected with regard to two significant
events, which noticeably influenced foreign policy. For Czechoslovakia it was
the year 1948 and the February Communist takeover, and for Egypt the year
1953, when Egypt was declared a republic. The work is primarily based on
study of primary archival sources, the obtained facts are also supported by
domestic as well as foreign literature. The main attention is paid to political
relations, which comprised the most important part since establishing
diplomatic relations in 1920. Furthermore, political relations and mutual
diplomacy are also reflected to a large extent. In some measure, cultural as
well as social relations are described in the text. Mutual relations cannot be
depicted without a description of the internal political situation in Egypt that
underwent crucial political and social changes in the observed period.

PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.
PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. works as a lecturer at the Department of
History at the Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc where
he gives lectures on the 19th century history. He concentrates on economic
and social history (primarily history of entrepreneurs and enterprise, the
development of cities in the 19th century, the issue of fortresses) and regional
history.
Municipal Elections in Šternberk in years 1850–1914
The article deals with the 19th century municipal elections in Šternberk
which took place in years 1850–1914. This topic has not been taken into
account in the regional literature yet, though it is absolutely crucial for
understanding internal life of the town in the second half of the 19th century.
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PhDr. Karla Vymětalová
PhDr. Karla Vymětalová works as a university lecturer at the Institute of
Historical Sciences at the Faculty of Philosophy and Science of the Silesian
University in Opava (Troppau). Her research interests are the Ancient history,
especially of Ancient Rome, and today’s Czech historiography of Antiquity.
Professor Dr. Franz Hochegger,
a Regular Professor of the Classical Philology at the Charles-Ferdinand
University in Prague, a Director of the Academic Grammar School in Vienna
The reform of the secondary education, which is interconnected with
prof. Bonitz and Exner, also lied in the work and support of other teachers
whose life stories have been not very known up to the present time. One of
them is Franz Hochegger, a regular professor of the Classical Philology at
the Charles-Ferdinand University in Prague, a later director of the Academic
Grammar School in Vienna.

HISTORICA OLOMUCENSIA
49–2015
SBORNÍK
PRACÍ HISTORICKÝCH

XXXIX

PhDr. Ivana Koucká, Mgr. Zdeňka Žáčková
(editorky)

Recenzenti Historica Olomucensia, 49–2015,
Sborník prací historických, XXXIX.
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.,
doc. PhDr. Jana Englová, CSc., prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.,
doc. PhDr. Josef Harna, CSc., doc. PhDr. Peter Ivanič, Ph.D., Mgr. David Kalhous, Ph.D.,
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., PhDr. Miroslav Koudela,
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D., doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.,
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., Mgr. Tomáš Rataj, prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.,
PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.,
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D., PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Výkonná redaktorka: PhDr. Ivana Koucká
Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Kreiselová
Technická redaktorka: RNDr. Helena Hladišová

Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
www.upol.cz/vup
vup@upol.cz
Olomouc 2015

1. vydání

ISSN 1803-9561

