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Litovelské listiny z let 1287 a 1291 
v kontextu městské kolonizace 
v českých zemích1

Petr Zajíček

Předkládaná studie si klade za cíl pojednat formou mikrosondy o dvou 
středověkých listinách spojených s  městem Litovlí, vydaných královskou 
kanceláří 13. října 1287 a 26. února 1291. Jedná se o dobrý příklad dokumen-
tů spojených s problematikou fundací měst a lokováním nových městských 
sídel. Nevymykají se obecnému kontextu obdobných listin 13. století, jejich 
analýza ale nabízí dobré možnosti komparace a lepší osvětlení některých sice 
známých, ale možná trochu opomíjených skutečností týkajících se prvních 
desetiletí života královského města Litovle. Toto sídlo pak v předkládané stu-
dii fi guruje nejen jako originální jednotlivina, ale i jako obecně pojímatelný 
zástupce kategorie nově lokovaných, institucionálních měst posledních Pře-
myslovců.

Co víme o  počátcích města Litovle? Do  roku 1249 a  1250 se hlásí dvě 
listiny, kde je Litovel zmiňována s čtyřmi dalšími městy (Olomouc, Jevíčko, 
Uničov a Opava), v jejichž okruhu mají být osvobozeny krčmy hradišťského 
kláštera.2 Nicméně je prakticky jisté, že jde o pozdější středověká falza, snad 
ze sedmdesátých let 13. století. Stejně tak nelze brát v potaz listinu z  roku 
1267, která měla zmiňovat předměstský špitál sv. Ducha a kostel P. Marie – 
jde totiž o jedno z tzv. Bočkových falz.3 Prvním dokumentem s hodnověrnou 
datací je tak až listina z roku 1287. O jejím obsahu bude více řečeno níže, pro 
určení data počátku města je však důležité, že Václav II. v ní říká, že město 
založil jeho otec. Vzhledem k této skutečnosti tak býval počátek města v his-
toriografi i obvykle kladen někam do šedesátých let 13. století.

Do problematiky se však podařilo vstoupit archeologickému bádání (a to 
nejen v tomto bodě, jak zjistíme dále). Při archeologickém výzkumu v his-
torickém centru města byl v  roce 2004 odkryt dřevěný odvodňovací žlab. 
Nacházel se na dně kulturního souvrství, jeho vybudování tak patrně souvi-

1 Studie vznikla v  rámci projektu Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého Společnost v his-
torickém vývoji od středověku po moderní věk (IGA_FF_2015_032), díky účelové podpoře 
na  specifi cký vysokoškolský výzkum udělené roku 2015 Univerzitě Palackého v  Olomouci 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (dále jen CDB) IV, č. 171 a 188, s. 277, 341.
3 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (dále jen CDM) III, č. 142, s. 108.
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selo přímo s nejstarší fází lokace města. Díky dendrochronologické analýze, 
vysoce citlivé metodě datace dřeva, bylo zjištěno, že rok pokácení stromů 
použitých při stavbě žlabu lze klást mezi roky 1252–1256.4 Nebudeme tak da-
leko od pravdy, když budeme předpokládat, že k založení města došlo kolem 
roku 1255. To zapadá do kontextu s ostatními založeními Přemysla Otaka-
ra II. na Moravě, kdy v roce 1256 je na základě staršího sídla lokován Přerov 
a v roce 1257 je potvrzeno založení Uherského Hradiště (pro úplnost dodej-
me pozdější lokaci Uherského Brodu v roce 1272). Do kontextu moravského 
dění lze zasadit i sledovanou listinu.

Podívejme se na listinu z 13. října 1287 podrobněji. Jak již bylo řečeno, 
jejím vydavatelem je Václav II., příjemcem pak litovelský rychtář Heinrich 
(v literatuře obvykle uváděno počeštěle Jindřich). Text je psán gotickou kur-
zivou na pergamenovém listě o velikosti 33 × 24 cm. Na hedvábných nitích je 
k listině přivěšeno torzo majestátní, mincovní pečeti Václava II. Uložena je 
ve Státním okresním archivu v Olomouci (dále jen SOkA Olomouc) ve fon-
du Archiv města Litovle,5 edičně byla doposud vydána jen v  českomorav-
ských regestech a  moravském diplomatáři,6 ovšem v  digitálním archivu je 
k  dispozici reprodukce dobře čitelného originálu. Listinu ověřil moravský 
protonotář Jan ze Sadské,7 přičemž rozbor písařského stylu ji řadí do okruhu 
kancelářských listin.8

Stručné shrnutí obsahu listiny je takové, že Václav II. potvrzuje dědičné 
právo litovelskému rychtáři, který je za to povinen odvádět 10 hřiven stříbra 
či 1 hřivnu zlata ročně. Dokument ovšem stojí za detailnější rozbor. V úvod-
ní části listiny se po obvyklé královské titulatuře dozvídáme, že je určena pro 
litovelského rychtáře Heinricha (iudex ciuitatis Luthouvie), který je synem 
Fridricha, bývalého rychtáře olomouckého. Použitý termín iudex odpovídá 
plně dobovému úzu, kdy toto slovo, spolu se synonymicky chápaným advo-
catus, patří v této době mezi nejčastější označení rychtáře a zrcadlí tak jejich 
funkci představitele práva ve městě. S rozvojem magdeburského práva se pak 
postavení rychtáře/fojta ustálilo víceméně na  pozici královského úředníka 

4 Šlézar, Pavel – Faltýnek, Karel: Litovel (okr. Olomouc). Přehled výzkumů, 45, 2004, s. 204–208.
5 Státní okresní archiv Olomouc (dále jen SOkA), fond L 1-1, Archiv města Litovle, inv. č. 1. 
6 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (dálejen RBM) II, č. 1421, 

s. 613; CDM IV, č. 266, s. 339–341.
7 Působil jako moravský protonotář v  letech 1285–1297. Viz Jan, L.: Václav II. Praha 2015, 

s. 413.
8 Havel, Dalibor: Listinné písmo v kanceláři Václava II (1283–1305 a Václava III. (1305–1306). 

Sborník prací Filozofi cké fakulty brněnské univerzity, C 47, 2000, s. 88.
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dohlížejícího na městskou samosprávu.9 Následuje dosvědčení, že strýc jme-
novaného Heinricha, taktéž Heinrich zvaný Epich, byl kdysi zakladatelem 
Litovle a jejím rychtářem (fundator et iudex) a držitelem rychty na základě 
věnování krále Přemysla Otakara II. 

Zajímavé je použití termínu fundator, tedy doslova „zakladatel“, pro 
označení lokátora. Z právního, institucionálního hlediska bychom čekali, že 
tak bude nazýván spíše král Přemysl Otakar II., ovšem i zde platí, že význa-
mová náplň latinských termínů je poněkud kolísavá. Ostatně, tuto otázku 
si ve své analytické práci položil již historik Jiří Kejř, přičemž konstatuje, že 
v našich poměrech nejde používané termíny zcela jasně oddělovat.10 V ně-
meckojazyčné historiografi i ovšem snaha takového jasného vymezení exis-
tovala. Na základě bohatších pramenů říšské provenience tak lze uvažovat 
o  jasnějším rozlišení locare (lokace), kdy je úmyslem vybudování města 
obecně; fundare, samotného právního aktu založení a plantare či construere, 
což jsou termíny označující výstavbu. Zkoumaná litovelská listina patří mezi 
ty příklady, které dobře ilustrují, že se s termínem fundator v našem prostředí 
zacházelo volněji, kdy se v některých významech stává fundare a locare tak-
řka synonymickými, byť čistě terminologicky by nemělo jít o totéž.11 Obecně 
lze zkonstatovat, že označení lokátora termínem fundator je spíše výjimečné.

9 Synonymita termín iudex a  advocatus je dána jistou neustáleností právní terminologie 
ve 13. století (Kejř, Jiří: Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha 1998, s. 228–231.). 
Později se však tyto termíny specifi kují či oddělují podle okruhů práva – iudex je pak 
spojován s  termínem rychtář, zatímco advocatus s  označením fojt – obě tato počeštěná 
slova vychází z německého právního prostředí (richter × vogt). Litovel nepochybně spadala 
do  okruhu práva magdeburského, neboť brala svá právní naučení podle vzoru Olomouce 
a Uničova, která naprosto spadala do magdeburského právního okruhu (Pro Litovel zlistiněno 
především privilegiem Jana Lucemburského z roku 1327; SOkA Olomouc, fond L 1-1, Archiv 
města Litovle, inv. č. 3.). V rámci magdeburského práva je pak od 14. století termín „fojt“ 
jednoznačně preferován. To ostatně ilustruje i další z litovelských listin z roku 1359, kde je 
oproti roku 1287 zřetelně opuštěn termín iudex a litovelský, nyní již správněji řekněme, fojt 
je titulován jako advocati iuratorum (SOkA Olomouc, fond L 1-1, Archiv města Litovle, inv. 
č. 6.). K postavení fojta více viz Spáčil, Vladimír – Spáčilová, Libuše: Míšeňská právní kniha. 
Olomouc 2010, s. 112, 115.

10  Kejř, J.: c. d. Praha 1998, s. 125.
11 Komplikovanost podobných analýz pak nastiňuje ještě samotný termín locare – locatio. 

V  městských listinách patří mezi velmi frekventované, v  nejstarších litovelských 
dokumentech ale nezaznívá. Termín je obvykle vykládán jako označení zakládacího aktu, 
odtud ostatně počeštěné lokace a  lokátor. Stejně jako mnoho jiných termínů spojených 
s městskou problematikou ovšem i locare prošlo složitým vývojem a významovými posuny, 
kdy v některých kontextech variuje význam od pachtu, usídlení lidí až po vybudování sídla. 
Locatio pak zaznívá u  měst stejně jako u  vsí, není tedy vázáno na  právní založení města. 
Kejř, J.: c. d., s. 124.
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Rád bych také v  této pasáži upozornil na  skutečnost zdánlivě banální, 
přesto však také hrající svou roli: Skrze tento právní dokument získáváme 
alespoň náznak jakési sociální sondy – pravda, značně mlhavý. Zopakujme: 
první rychtář Litovle Heinrich Epich byl příbuzný, snad bratr či švagr, Fri-
dricha, rychtáře olomouckého. O generaci mladší litovelský rychtář je pak 
Fridrichův syn a synovec Epichův. Patricijské rodiny obou městských sídel 
jsou tedy evidentně úzce provázané. Bohužel nemáme a nemůžeme mít uce-
lený obraz celého Olomoucka či širšího regionu. Každopádně se zde v rámci 
konstituující se vrstvy měšťanstva vyděluje elitní, patrně úzká, skupina lidí 
sice neurozených, ale zřejmě vlivných, držících jak městskou soudní moc, 
tak disponujících – dle nadání rychty – značným majetkem. To je ještě podtr-
ženo těsnými rodinnými vazbami v rámci minimálně dvou měst, respektive 
příbuzenským vztahem olomouckého a  litovelského městského patriciátu. 
S jistou mírou fabulace můžeme uvažovat nad tím, že „mladší synové“ vy-
soce postavených olomouckých rodin mohli být mezi litovelskými kolonisty 
zastoupeni početněji. Zakládané se nacházelo blízko Olomouce a  zároveň 
skýtalo možnost nového začátku a seberealizace.

Pokud jde o majetkové zajištění rychty, z listiny se dozvídáme, že v pů-
vodním nadání k ní patřilo litovelské mýto, rybáři, jeden dům, dva lány ve vsi 
Červenka (Schwarzpach),12 dva lány zakoupené navíc na nekrálovském ma-
jetku mimo město, zahrady na tzv. Starém městě, lázeň, dva masné krámy 
a dvě chlebové lavice a jatka; dále v textu je zmiňován ještě mlýn.13 Nemá-
me dostatek informací z  širšího regionu pro nějakou přesnější komparaci, 
nicméně je patrné, že nejde o  nadání malé. To se nese v  duchu vybavení 
královských rycht, jejichž význam coby úřadu symbolizujícího právo a po-
řádek ve městě byl právě štědrým majetkovým zajištěním podtržen. Jen pro 
představu, blízké královské město Uničov mělo pravděpodobně rychtu nada-
nou svobodnými lány, masnými, chlebovými a ševcovskými lavicemi, lázní 
a mlýnem, spolu s částí mýta a užitkem z řeky.14 V regionu známe i příklad 
poměrně bohatě vybavené rychty nekrálovského sídla, totiž z biskupského 
města Mohelnice. Zde byla dědičná rychta nadána dvěma lány, dvěma mas-
nými a dvěma chlebovými lavicemi, lázní a platbou 1/3 ze soudních pokut.15 
12 Toto je mimochodem nejstarší zmínka o této obci.
13 Mlýn paradoxně vypadl písaři z úvodního výčtu majetku, přitom muselo jít, vzhledem 

k hospodářskému významu mlýnů a „vodní“ poloze Litovle, možná o hlavní pilíř rychtářova 
příjmu. Nicméně v následujících pasážích se o mlýnu několikrát hovoří, nepochybujme proto 
o tom, že byl od počátku součástí majetku rychty.

14 Držbu uničovské rychty rekonstruoval V. Pinkava na  základě analogií a  pozdějších zpráv. 
Pinkava, Viktor: Uničovský a rýmařovský okres. Vlastivěda moravská. Brno 1922, s. 50.

15 CDB V/2, č. 717, s. 367.
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Vidíme, že základní schéma zajištění rycht je stejné. Míra nadání se sice liší, 
obecně ale bylo žádoucí, aby bylo štědré, samozřejmě v rámci možností do-
nátora.

Soupis původního nadání litovelské rychty je hodný pozornosti také pro-
to, že naznačuje některé další aspekty počátku města. Drobná, avšak ne bez-
významná, poznámka patří jatečnímu dvoru. V listině se totiž doslova říká, 
že jde o „…curiam, que Kutelhof dicitur vulgariter, in qua occidentur peco-
ra…“ Z němčiny pocházející termín Kuttelhof16 sice poměrně běžně označuje 
jatka obecně, nicméně z písařem zvolené formulace je zřejmé, že termín chá-
pal v tomto případě jako místní název (tj. ono citované dicitur vulgater). To 
nám naznačuje, spolu s německými jmény obou zmiňovaných rychtářů, že 
přinejmenším významná část kolonistů byla německojazyčného původu, což 
opět souvisí s vazbami na olomoucké měšťanstvo.

Důležitá je zmínka o tzv. Starém městě (antiqua civitas). Jako Staré město 
se po celou dobu existence města nazývá předměstí na druhém břehu řeky, 
než vzniklo lokační jádro Litovle. Na Staroměstském náměstí najdeme fi liál-
ní kostel sv. Filipa a Jakuba, poprvé zmiňovaný ve 14. století, ve skutečnosti 
pravděpodobně starší, byť předlokační situace s přítomností sakrální stavby 
na Starém městě je stále ne zcela jasná.17 Tvar náměstí, spolu s přítomností 
kostela, sváděl místní historiky od 19. století k úvahám, že se jedná o náves 
někdejší rybářské osady. To odpovídalo lidové tradici spojující počátky města 
s rybáři, mimo jiné patrně na základě špatně pochopené zmínky o piscato-
res v listině z roku 1287,18 přičemž tento výklad je tak hluboce zakořeněný 
ve vlastivědném povědomí místních obyvatel, že se stále objevuje např. v tu-
ristických průvodcích či na internetových stránkách města. Už samotný po-
užitý termín antiqua civitas ale naznačuje, že realita bude poněkud složitější. 
Slovo civitas prošlo v průběhu našeho středověku složitým vývojem – ve star-
ším, předlokačním kontextu označuje nejčastěji hrady, někdy biskupská síd-
la; v průběhu transformace 13. století, především v druhé polovině centenia, 
se obsah termínu posune takřka výhradně směrem k významu „město“, resp. 
sídlo nesoucí některá městská práva.19 Jestliže víme, že litovelské antiqua ci-
vitas na  druhém břehu řeky Moravy mohlo těžko být plnohodnotným lo-
kačním institucionálním městem, bylo potřeba si položit otázku, o jaký typ 

16 Tj. porážka, jatka či šlachta. Doslova jde o složeninu Kutteln (droby, vnitřnosti) a Hof (dvůr). 
In: Naše řeč, 1930, č. 9–10, s. 221–222.

17 Šlézar, Pavel: Kostely a sakrální stavby v Litovli. Olomouc 2008, s. 26.
18 Dvě ryby, poněkud neheraldicky označované jako štika a kapr, se nachází i ve znaku města. 

Nejstarší známá městská pečeť má jako fi guru jednu rybu ve skoku.
19 Kejř, J.: c. d., s. 90–91.
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osídlení se vlastně jednalo. Odborné práce dnes již refl ektují nejpravděpo-
dobnější verzi, totiž, že se jednalo o zeměpanskou trhovou ves, přičemž při 
založení lokačního města došlo k translaci některých práv. 

Tento teoretický předpoklad vynikajícím způsobem podpořily archeo-
logické výzkumy, které na Starém městě v roce 2004 prováděl Pavel Šlézar 
z Národního památkového ústavu. Ukázalo se totiž, že zdejší osídlení skuteč-
ně dosahovalo poněkud vyšší úrovně, než bychom čekali od prosté rybářské 
osady. Bylo zjištěno, že topografi e Staroměstského náměstí v sobě neotiskla 
„slovanskou okrouhlici“ návsi dávné osady, jak shodně předpokládali starší 
litovelští historiografové. Jádro předlokačního sídla leželo západně od  ná-
městí, stejně tak komunikace na Uničov procházela západněji. Půdorys ná-
městí se v  současné podobě utvořil ve 14. století spojením post-lokačního 
předměstského osídlení při západní straně náměstí a zástavby jižně od něj, 
přičemž defi nitivně se zformoval na počátku raného novověku přeložením 
komunikace na  Uničov do  současného směru. Samotná předlokační osa-
da, využívající písečnou dunu nad nivou Moravy, možná byla na východní 
straně opevněna palisádou. Archeologické nálezy ukazují, že zde docháze-
lo ke zpracovávání železa, mezi artefakty vyniká zlatem tauzovaná ostruha 
naznačující přítomnost vyšší společenské vrstvy. Tato trhová ves fungovala 
přibližně od přelomu 12. a 13. století do poloviny 13. století. Zpracování žele-
za – a vůbec polohu osady při cestě a brodu přes řeku – lze dát do souvislosti 
s cca 9 km vzdáleným městem Uničov, které bylo lokováno v roce 1213. Zá-
nik sídelního areálu v této ucelené podobě souvisí samozřejmě se založením 
samotné Litovle, přičemž další osídlení lokality je již spojeno s aktivitami li-
tovelských měšťanů.20

Jako závěrečnou poznámku k první litovelské listině musíme podtrhnout 
svým způsobem pozoruhodný kontext tohoto dokumentu. V  odborných 
pracích se – zcela správně – zdůrazňuje význam listiny pro poznání majet-
kových poměrů litovelské rychty, pro dataci raných dějin města atd. Kromě 
toho, že se dozvídáme o dědičnosti rychty, ale také zjišťujeme, že první lito-
velský rychtář nezacházel se svěřeným nadáním právě nejzodpovědněji. Jak 
již bylo naznačeno výše, obecně lze říci, že zeměpanská nadání rycht byla 
poměrně štědrá. To dokládá nejen majetkové zajištění, ale i to, že se z rycht 
stává žádané a velmi cenné zboží. Známý je příklad Nymburka, kde se do-
chovaly prameny hovořící o prodeji zdejší bohatě nadané rychty za značnou 
sumu 220 hřiven stříbra.21 Když ve světle těchto skutečností čteme v listině, 

20 Šlézar, Pavel: Předběžná zpráva o objevu „antiqua civitas“ na Starém městě v Litovli a několik 
poznámek k aspektům geneze města Litovle. Přehled výzkumů 46. Brno 2004, s. 103–110.

21 Žemlička, Josef: Království v pohybu. Praha 2014, s. 248.
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že hned první rychtář města majetek rychty z velké části rozprodal, nemůže-
me se divit, že jeho synovec vynakládá úsilí takříkajíc na nejvyšších místech, 
aby držbu obnovil. Úřad rychtáře coby věrného služebníka zeměpána totiž 
zajišťoval svému držiteli vlivné a společensky významné postavení právě pro 
značné majetky, které byly s rychtou svázané. Zároveň sám zeměpán měl jistě 
zájem na tom, aby jeho rychtovní úřady byly dobře zajištěné a soběstačné. 
Nepříjemnou situaci, která v Litovli nastala, proto Václav II. vyřešil tím, že 
rychtáři Heinrichovi povolil vykoupit zpět ztracenou držbu, pochopitelně 
z rychtářových vlastních prostředků, a znovu potvrdil starší (ať již pouze úst-
ní či písemně nezachované) nadání rychty.

Hlavní účel listiny z roku 1287 je tak v posledku ten, aby napříště nebylo 
pochyb o tom, jaké majetky k rychtě patří – ovšem až tehdy, pokud se ji po-
daří Heinrichovi v plném rozsahu obnovit. To, že zeměpán nemohl zasahovat 
do svobodné majetkové držby, je patrné z formulace, že pokud se nepodaří 
rychtáři koupit zpět mlýn, smí na vlastní náklady vystavět nový. To znamená, 
že Epichem rozprodané majetky byly pro tuto chvíli mimo přímý zeměpan-
ský dosah, neexistovala nějaká legální direktivní cesta, jak jejich nové maji-
tele „vyvlastnit“. Zůstává samozřejmě otázkou, zda vůbec směl Epich tímto 
způsobem s majetkem rychty nakládat a původní ucelené nadání „rozbít“, 
byť šlo o jeho odměnu za vykonané služby. Koneckonců se z  listiny dozví-
dáme i to, že svolení s obnovením majetkové držby rychty zatížil král roční 
platbou deseti hřiven stříbra či jedné hřivny zlata jak pro Heinricha, tak pro 
jeho potomky. Mohlo jít o jakousi pojistku podmiňující nadále trvající dědič-
nost rychty a dobré hospodaření s jejím majetkem.

Přesuňme se nyní k  druhému objektu našeho zájmu, tedy k  listině 
z 26. února 1291. S předchozím dokumentem tvoří pomyslnou dvojici – ne 
snad, že by se k sobě listiny vztahovaly, ale vzhledem k blízkému datu vydání 
a kontextu raného lokačního města se často v literatuře objevují spolu. Stejně 
jako u předchozí je vydavatelem Václav II., příjemcem je ovšem v tomto pří-
padě již přímo město Litovel, resp. litovelští měšťané. Psána je opět gotickou 
kurzívou, na pergamenovém listě 39 × 33 cm. Pozoruhodná je pečeť, která je 
na hedvábných nitích přivěšena k listině: namísto pečeti vydavatele jde to-
tiž o městskou pečeť olomouckou. Ta byla pravděpodobně k listině dodána 
později (byť typově odpovídá středověkému stáří) a nahradila někdejší pe-
čeť vydavatele, snad kvůli poškození. Listina je uložena ve Státním okresním 
archivu v Olomouci, je součástí fondu Archiv města Litovel,22 vydána byla 

22 SOkA Olomouc, fond L 1-1, Archiv města Litovle, inv. č. 2.
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v českomoravských regestech i v moravském diplomatáři,23 stejně jako první 
listina je i  tato k dispozici v kvalitní digitální kopii. Obdobně jako u  roku 
1287 byl protonotářem této listiny Jan ze Sadové; srovnáním listin tohoto 
období se podařilo identifi kovat pravděpodobný okruh „moravských“ listin 
psaných jedním písařem.24

Shrneme-li obsah listiny, pak lze ve zkratce říci, že jejím účelem je udělit 
litovelským měšťanům právo kupovat pozemky od šlechty i jiných obyvatel 
země, nařizuje vrchnosti nebránit svým poddaným ve  stěhování do  města 
a udílí městu právo týdenního trhu, spolu s právem vyrábět slad, vařit pivo 
a uplatňovat mílové právo. I tento dokument si však zaslouží detailnější po-
hled, než jen jednoduché shrnutí.

Ustanovení o  právu nakupovat pozemky od  nobilibus et aliis terrigenis 
nostris a  užívat je v  nerušeném držení se objevuje hned po  úvodních for-
mulacích listiny. Je zajímavé sledovat, jak je dodržována snaha o  věcnou 
správnost a jasnost ustanovení – jasně se defi nuje, že míra lánů a poplatků 
z nich se řeší dle vzoru práva v Uničově a v Medlově (tj. magdeburské právo). 
Celková dikce těchto pasáží, kdy se jasně hovoří o iure civili, ukazuje, kterak 
je s koncem 13. století již dobře vžité právní povědomí nových právních fo-
rem, které se v českých zemích naplno objevují s rozvojem měst. Toto nám 
potvrzuje i další jasně formulované ustanovení, kdy se říká, že litovelští měš-
ťané mají být ohledně takto získaných lánů vyjmuti ze všech zemských práv 
a spadají pod vlastní právo městské. To nám osvětluje vzájemný vztah měst-
ského a zemského práva a postavení měšťanů v něm – měšťané samozřejmě 
podléhali městskému soudu a  byli ze zemského práva vyvázáni. Nicméně 
při zakoupení pozemků mimo město evidentně mohla nastat právní nejis-
tota o jejich vztahu k vrchnosti, jinak by toto ustanovení nebylo nutné, což 
naznačuje, že soudní příslušnost měla být podle práva nepochybně určena 
personálně. Zjednodušeně řečeno, zeměpán jasně garantuje osobní svobodu 
svého měšťanstva tak, aby nebylo pochyb o tom, že zakoupení šlechtických 
pozemků je nijak nevyvazuje z městských svobod. Možná, že tento kontext 
nese „mezi řádky“ i další, krátké ustanovení v této části listiny: měšťané smí 
na takto zakoupených pozemcích přeměňovat křoviny v pole bez jakýchkoliv 
překážek. Kromě kolonizační pobídky jde snad o  to, aby bylo zcela jasné, 
že po zakoupení lánů jsou měšťané jejich naprostými pány, bez jakýchkoliv 
právních vazeb na předchozí stav. Za  tuto milost král stanoví, že poplatky 
za takto zakoupené pozemky půjdou do královské pokladny spolu s ostatní-
mi městskými poplatky. Jde tak o ukázku přímé exploatace rozmáhajícího se 

23 RBM II, č. 1533, s. 660; CDM IV, č.294, s. 372–374.
24 Havel, D.: c. d., s. 92.
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městského zřízení a rostoucí ekonomické potence měšťanstva podporované 
zeměpánem. Právě tyto zeměpanské zisky z „investic“ do rozvoje měst jsou 
hlavní motivací, která ke štědrým městským privilegiím vedla.

Bylo patrně potřeba jednoznačně kodifi kovat postavení měšťanstva v pro-
měněných reáliích 13. století. Aby o městské právní autonomii a o ikonickém 
principu hesla Stadtluft  macht frei nebylo žádných pochyb, nacházíme v lis-
tině i další ustanovení, které říká, že žádný šlechtic nesmí komukoliv bránit 
z domu či dvora přesídlit do města Litovle a jakékoliv spory s dotyčným má 
projednávat soud města Litovle podle zdejších soudních ustanovení.25 Není 
bez zajímavosti, že takřka zcela shodná formulace zaznívá i v privilegiu města 
Olomouce, které je jen o dva měsíce mladší a patrně vzniká za obdobných 
okolností jako privilegium litovelské.26 Měšťanské svobody tak byly v práv-
ních dokumentech oné doby opakovaně zdůrazňovány a potvrzovány.

Obecně se předpokládá, že v reáliích středověkého venkova byla jistá mo-
bilita možná a praktikovaná.27 Na druhou stranu, vrchnost měla patrně ten-
dence „útěku“ poddaných do měst bránit a snad i to je důvodem pro zahrnutí 
tohoto ustanovení v listině. Můžeme se však přiklonit spíše k tomu názoru, 
že šlo o  druh výjimečné milosti, která nebyla široce rozšířená.28 Nesmíme 
také zapomínat, že i když už možnost přesunu obyvateli venkova vyvstala, 
stále byl limitován ekonomicky schopností si vůbec pořídit ve městě bydlení 
a obživu.

Kromě hlavního bodu listiny, tj. řešení kupování pozemků a  soudních 
pravomocí, je v dokumentu obsažena ještě další agenda, kdy v zájmu ekono-
mického rozvoje města král udílí Litovli několik hospodářsky významných 
privilegií. Na prvním místě je to tzv. mílové právo. To je v listině výklado-
vě opsáno: „…ut nullus omnimo hominum a predicta civitate Luthovia ad 
omne latus in spacio unius miliaris tabernam, braxare, aut ulla fora habere 
presumat.“ V okruhu jedné míle od města se nesmí nacházet žádná krčma, 
vařit pivo ani konat trh. Pokud jde o dosah tohoto nařízení, tak byť se uvádí, 
že středověká míle měla cca 9–11 km, v praxi často nešlo o jednotku exaktně 
vyměřenou, ale v kombinaci s mílovým právem jaksi vymezující dosah a vliv 

25 „Volumus preterea, ut nullus nobilium quemlibet hominem de bonis suis ad dictam civitatem 
nostram transire volentem retinere aut in aliquo penitus molestare presumat, sed libenter 
ipsum dimittat, et super hiis, que contra eum movere vel proponere habuerit, in iudicio dicte 
civitatis ius suum prosequatur.“

26 CDM IV, č. 296, s. 375–376.
27 Čechura, Jaroslav: Sedlák. In: Nodl, Martin – Šmahel, František (edd.): Člověk českého 

středověku. Praha 2002, s. 452–453; Hoffmann, František: Středověké město v  Čechách 
a na Moravě. Praha 2009, s. 313–314.

28 Žemlička, J.: c. d., s. 281.
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města. Na okraj ještě připomeňme, že Litovel a Uničov jsou od sebe v pod-
statě právě jednu míli vzdálené (9 km), jejich mílová práva se tedy de facto 
překrývala. Jsou ovšem defi nována takovým způsobem, že navzájem nestála 
v opozici. 

Co je ale vlastně účelem takto uděleného mílového práva? V obecném 
výkladu mílového práva je důležité, že na rozdíl od některých starších inter-
pretací se nepojilo s městy automaticky a také samotný obsah termínu se pro-
měňoval. Litovelské mílové právo, tak jak je defi nováno v listině z roku 1291, 
je obzvláště zajímavé v  kontextu novější analýzy J. Žemličky. Autor ve  své 
publikaci Království v pohybu upozorňuje na základě pramenů na skutečnost, 
že nejstarší doklady mílového práva se obracejí proti krčmám. Ty představo-
valy značnou ekonomickou konkurenci nově vznikajícím městům, zároveň 
šlo o jakýsi „relikt“ starého systému, jehož hospodářskou funkci na sebe měla 
města navázat. Nařízení o zákazu provozování krčem v okruhu jedné míle tak 
nacházíme např. u Opavy (1224), Uničova (1234), Hodonína (1228) či Brna 
(1243). Zajímavé je, že stejné ustanovení mělo i nekrálovské město Hranice 
(1276). Přitom je jasné, že právo nebylo udělováno městu vždy při jeho zalo-
žení a už vůbec ne automaticky. Mílové právo se v průběhu 13. století promě-
ňuje a obohacuje o monopolizaci dalších pilířů ekonomiky. Jde např. o právo 
vařit a čepovat pivo, které se stává jedním ze základů městských hospodářství 
také díky tomu, že mimo právem nadaná města nesmělo být provozováno. 
S hospodářstvím obecně souvisí i zákaz vykonávat trhy mimo města, což je 
podobný příklad jako s krčmami – jde o opatření nejen pozitivně podporu-
jící rozvoj města, ale v opačném gardu i řešící „archaickou“ situaci, která by 
byla v opozici k novému systému. Vrcholem mílového práva jsou provázané 
rozsáhlé monopoly, které v rámci mílového dosahu zapovídají provozování 
jakýchkoliv řemesel a obdobných činností, které jsou přítomny ve městě.29 
Litovelské mílové právo, tak jak je zachyceno v listině, vychází ještě ze starší 
vrstvy právních nadání měst.

Představili jsme si dvě listiny spojené s  menším moravským městem 
– Litovlí. Jejich význam tkví v  tom, že jsou jakousi mikrosondou do reálií 
prvních desetiletí života nového lokačního města druhé poloviny 13. století. 
Samozřejmě, jde nevyhnutelně o mikrosondu s úzkým zorným polem, která 
navíc o některých aspektech sledované problematiky promlouvá až, takříka-
jíc, v druhém gardu. Přesto však stojí oba dokumenty za pozornost, neboť 
patří mezi významné prameny k široce frekventované problematice středo-
věké transformace a vzniku městského zřízení. Navíc je příhodné, že ač listi-
ny od sebe dělí několik let, mají rozdílného příjemce a řeší rozdílnou agendu, 

29 Žemlička, J.: c. d., 258–262.
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přesto nejlépe fungují v  symbolickém tandemu, kde spojujícím prvkem je 
rané město Litovel. To sice nepatřilo mezi největší ani nejbohatší královská 
města, přesto však „jeho“ listiny slouží jako skvělé ilustrace dobových reálií 
– najdeme v  nich jak otázku úřadu rychty a  jejího majetku, problematiku 
vzájemného vztahu měšťanů a  vrchnosti, tak nějakým způsobem řešenou 
otázku městských práv a měšťanských svobod. Zdánlivě „standardní“ listiny 
se tak ve správném kontextu stávají prvořadými prameny k aktuálnímu his-
torickému bádání na poli počátků našich měst. Jako takové jsou hodny nejen 
badatelovy pozornosti, ale i opakovaného přezkoumávání a hledání nových 
úhlů pohledu na ně a jejich dobu.

Resumé

Litovelské listiny z let 1287 a 1291 
v kontextu městské kolonizace v českých zemích

Město Litovel je dobrým zástupcem kategorie menších královských měst 
lokačního původu z doby posledních Přemyslovců. Předkládaná studie se za-
bývá dvěma listinami, které jsou s prostředím středověké Litovle spojené. Jde 
o listinu z roku 1287, ve které král potvrzuje litovelskému rychtáři majetky 
rychty, a dokument z roku 1291, kde král řeší právní svobody litovelských 
měšťanů, možnosti zakupovat vrchnostenské pozemky a uděluje Litovli mí-
lové právo. Obě listiny jsou hodné pozornosti, neboť jde o právní dokumenty, 
které refl ektují reálie prvních desetiletí života nového města. Analýzou jed-
notlivých ustanovení a rozborem některých používaných formulací se uka-
zuje, že listiny říkají více, než se na první pohled zdá. Ukazuje se, že první 
listina v sobě otiskla vedle náznaku okolností lokace města také stopu před-
lokačního stavu a zmínku o  trhové vsi, která založení Litovle předcházela. 
Také de facto naznačuje vztah mezi litovelským a  olomouckým městským 
patriciá tem, nemluvě o dokladech německojazyčnosti elit obou sídel. Dru-
há z  listin pak zajímavým způsobem zrcadlí vztah královského měšťanstva 
a vrchnosti, resp. potřebu jasně vymezit obsah jejích právních svobod. Zvo-
lené formulace ukazují, kde byly třecí plochy a potenciál sporu. Vše doplňuje 
zformulované mílové právo, které ukazuje, co bylo klíčové pro konsolidující 
se hospodářství raného města.
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Klíčová slova: Litovel, středověk, kolonizace, lokace, zakládání měst, 
13. století, středověká transformace, listiny, 1287, 1291, Morava, lokátor, 
rychtář, městská práva

Summary

Litovel’s Charters of 1287 and 1291 in the Context 
of Town’s Colonization in the Bohemian Lands

Th e town of Litovel is a good representative of the category of smaller 
royal towns of location origins dated back to the period of last members of 
the Přemyslid dynasty. Th e presented study deals with two charters which are 
connected with environment of medieval Litovel. Th e fi rst one is the charter 
of 1287, in which the king confi rms the magistrate of Litovel the property 
of his offi  ce, and the second document comes from 1291, where the king 
solves legal freedoms of Litovel’s burghers, possibilities to buy lords’ estates 
and grants the mile right to Litovel. Both charters are worth attention 
because they are legal documents that refl ect some aspects of, at that time, 
few decades old town of Litovel. Th e analysis of individual statements and 
some used formulations shows that charters tell more than it appears at fi rst 
glance. It is evident that the fi rst document bears an impression of not only 
a foundation of the town but also a state before location and a reference to 
a market village which preceded the foundation of Litovel. Furthermore, it 
implies the relation between municipal patriciate of Litovel and Olomouc as 
well as evidence of German speaking elites of both towns. Th e second charter 
interestingly mirrors the relation of royal burghers and lords, or necessity to 
clearly defi ne their legal freedoms. Selected formulations suggest where the 
sources of friction and potential of argument were. It is supplemented by the 
formulated mile right, which indicates what was crucial for the consolidating 
economy of the new town. 

Keywords: Litovel, Middle Ages, colonization, location, foundation of 
cities, 13th century, medieval transformation, charters, 1287, 1291, Moravia, 
locator, magistrate, city rights
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 Jean Froissart a politické identity 
ve Francii v závěru 14. století
Věra Soukupová

Počátek 15. století ve Francii znamenal rozklížení politické scény, a v dů-
sledku toho i celé společnosti. Na vině byla v první řadě duševní nemoc krále 
Karla VI. a jeho neschopnost udržet pevně v rukou vládu nad královstvím.1 
Protagonisty politických konfl iktů, jež se roku 1410 přetavily v armagnac-
ko-burgundské drama – občanskou válku, do  níž se na  různých stranách 
zapojili též Angličané, byli členové královy nejužší rodiny: jeho mladší bratr 
Ludvík Orleánský, strýcové Jan z Berry a Ludvík II. z Bourbonu, oba později 
na straně orleánských, další strýc Filip Burgundský a poté i jeho syn Jan Ne-
bojácný.2 Jestliže v devadesátých letech 14. století dosud nedošlo k otevřené 
válce mezi později jasně defi novanými frakcemi, záminek k politickému boji 
o moc nebylo málo. 

Kronikář Jean Froissart, jehož očima se na vyostřování vztahů mezi růz-
nými mocenskými skupinami budeme dívat, se v této době ocitl v pozdní fázi 
své tvůrčí kariéry a dané období zachytil ve třetí a čtvrté knize svých Kronik. 
Pocházel z Henegavska, hrabství rozkládajícího se na severozápadním okraji 
Římské říše, a  jeho sympatie nebyly formovány, na rozdíl od valné většiny 
soudobých kronikářů, přináležitostí k určité instituci nebo jasně defi nova-
nému společenství – klášteru či jiné církevní komunitě, městu nebo panov-
nické dynastii.3 Přesto je v odborné literatuře často spojován se stranickými 
postoji, které měly vycházet vstříc tomu kterému mecenáši, na jehož fi nanční 
podpoře byl Froissart právě závislý. 

1 Viz především Autrand, Françoise: Charles VI: la folie du roi (dále jen Charles VI). Paris 
1986; Guenée, Bernard: La folie de Charles VI: roi bien-aimé (dále jen La folie de Charles VI). 
Paris 2004.

2 K vraždě Ludvíka Orleánského, jež předznamenala otevřenou válku, Guenée, Bernard: Un 
meutre, une société: l’assassinat du duc d’Orleans: 23 novembre 1407. Paris 1992. Ke konfl iktu 
přehledově Schnerb, Bertrand: Les Armagnacs et les Bourguignons: la maudite guerre. Paris 
1988; Týž: Jean sans Peur. Le prince meurtrier. Paris 2005.

3 K problematice vztahu mezi historiografi í a její sociálně integrační funkcí na úrovni různých 
komunit existuje nepřeberné množství literatury. Mezi základními uveďme: Graus, Fran-
tišek: Funktionen der spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung. In: Patze, Hanz (ed.): 
Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein im späten Mittelalter. Sigmaringen 1987, 
s. 11–55; Spiegel, Gabrielle: Th e Past as Text. Th e Th eory and Practice of Medieval Historio-
graphy. Baltimore – London 1997; Althoff, Gerd: Inszenierte Herrschaft . Geschichtsschrei-
bung und politisches Handeln im Mittelalter. Darmstadt 2003.

Historica Olomucensia 53–2017 (27–45)
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V necelých třiceti letech tento obdivovatel rytířských ctnostní s literární-
mi ambicemi nalezl první významnou patronku v osobě anglické královny 
Filipy, dcery mocného a uměnímilovného henegavského hraběte Viléma I.4 
Na anglickém dvoře Froissart pobýval mezi lety 1362–1368 a později na tato 
léta nostalgicky vzpomínal jako na  v  mnoha ohledech formativní a  zcela 
zásadní období své kariéry.5 Po královnině smrti roku 1369 nalezl ochran-
nou ruku spojenou s fi nanční podporou a farním benefi ciem u Václava Lu-
cemburského, mladšího bratra Karla IV., a jeho manželky Jany Brabantské, 
s nimiž měl podle brabantských dvorských účtů dobré vztahy již v šedesá-
tých letech.6 Václavova smrt v roce 1383 pak Froissarta odkázala na přízeň 
francouzského prince Guie z Blois, který se stal největším podporovatelem 
jeho historiografi cké činnosti.7 Zatímco první část Froissartovy tvorby je tedy 
spojena s anglickým dvorem, od sedmdesátých let 14. století se tento kronikář 
těšil podpoře mecenášů, jež byli v rámci stoleté války spojenci francouzské-
ho krále. Froissartovský historický projekt je přitom neodmyslitelně spojen 
právě s tímto letitým konfl iktem, jemuž základní výkladové obrysy vtiskl již 
jeho předchůdce, lutyšský kanovník Jean le Bel. Teprve Jean Froissart však 
zformuloval „zápletku“ souboje mezi Anglickým a  Francouzským králov-
stvím svářícími se o to, ve kterém z nich bude přebývat Hrdinství (Prouesse).8 

4 K Froissartově biografi i Kervyn de Lettenhove, Joseph: Étude sur la vie de Froissart. In: 
Kervyn de Lettenhove, Joseph (ed.): Œuvres de Froissart. Chroniques. 25 dílů. Bruxelles 
1867–1877, zde 1. díl, 1. část, s. 1–464; Shears, Frederick: Froissart: Chronicler and poet. 
London 1930; Dembowski, Peter: Jean Froissart and his Meliador. Context, Craft  and Sense. 
Lexington 1983; Zink, Michel: Froissart et le temps. Paris 1998; v  češtině v  popularizační 
formě Nejedlý, Martin: Fortuny kolo vrtkavé. 2. vyd. Praha 2005, s. 102–230. K  rozvoji 
literatury a umění v Henegavsku za vlády Viléma I. viz Devaux, Jean: From the court of Hai-
naut to the court of England. Th e exemple of Jean Froissart. In: Allmand, Christopher (ed.): 
War, Government and Power in Late Medieval France. Liverpool 2000, s. 1–20.

5 Důležitou studii ke  vztahům Jeana Froissarta s  různými mecenáši, která reviduje některé 
starší názory, představuje Croenen, Godfried: Froissart et ses mécènes: quelques problèmes 
biographiques (dále jen Froissart et ses mécènes). In: Zink, Michel – Bombarde, Odile (ed.): 
Froissart dans sa forge. Paris 2006, s. 9–27.

6 Croenen, G.: Froissart et ses mécènes, s. 15–20. Vztahům Jeana Froissarta s vévodským párem 
se podrobně věnovala Fantysová Matějková, Jana: Wenceslas de Bohême. Un prince au car-
refour de l’Europe. Paris 2013. V této souvislosti srov. recenzi, kterou jsem těmto aspektům 
knihy věnovala ve Studia mediaevalia Bohemica, 6, 2014, č. 2, s. 294–298.

7 Viz pozn. 4. Se zaměřením na obraz Guie z Blois v Kronikách také Medeiros, Marie-Th é-
rèse: Le pacte encomiastique. Froissart, ses Chroniques et ses mécènes. Le Moyen Âge, 94, 1988, 
s. 237–255.

8 Moeglin, Jean-Marie: Froissart, le métier d’historien et l’invention de la guerre de Cent Ans 
(dále jen Froissart, le métier d’historien). Romania, 124, 2006, s. 429–470; Týž: La Guerre de 
Cent Ans : une création historiographique? Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, 154, 2010, s. 843–862.
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Na rozdíl od  Jeana le Bela, který se nepokrytě zavázal k opěvování hrdin-
ství anglického krále Eduarda III., si však Froissart vytkl za cíl nestrannost: 
v prologu jedné z nejstarších recenzí první knihy prohlašuje, že předložené 
vyprávění sepsal „s pomocí Boží a díky svědectví svrchu řečených [účastní-
ků bojů a heroldů], aniž by přibarvil jednu či druhou stranu“.9 Kronikářský 
topos pravdivosti se tak ve Froissartově podání stává osobním manifestem, 
jímž se koncepčně vymezuje vůči pojetí svého předchůdce, jenž mu přes-
to v počátcích byl hlavním inspiračním zdrojem, historiografi ckým vzorem 
i významným a jediným přiznaným písemným pramenem.

Moderní historie ovšem Froissartovu pravdivost a nestrannost rázně od-
mítla. Jeden ze dvou nejvýznamnějších editorů Kronik v 19. století Siméon 
Luce napsal, že recenze A, kterou považoval za chronologicky první a která 
byla dedikovaná Robertovi z Namuru, je „památníkem, jejž vystavěla nadšená 
duše a spřátelená oddaná ruka ku slávě Angličanů“.10 Robert z Namuru vedl 
relativně dobrodružný rytířský život, absolvoval čtyři výpravy do Prus a rov-
něž pouť do Svaté země, ale především v rámci anglicko-francouzského kon-
fl iktu bojoval po boku anglického krále, což se zdálo ospravedlňovat Luceův 
závěr.11 Druhý, do jisté míry konkurenční editor a Luceův současník Joseph 
Kervyn de Lettenhove zase nepochyboval, že recenze zvaná amienská je jasně 
profrancouzská, neboť měla být dedikována Guiovi z Blois.12 Zde se dostává-
me ke spletitému problému jednotlivých recenzí první knihy, který zde pro 
jeho složitost pouze stručně shrnu. V 19. století byly identifi kovány čtyři au-
torské verze první knihy: recenze A, recenze B a další dvě recenze pojmeno-
vané vždy podle jediného dochovaného rukopisu amienská a římská. Pořadí 
jejich sepsání je nejasné; v rámci relativní chronologie je nezpochybnitelné 
9 „Et sour ce je ay ce livre fait, dictet et ordonnet parmy l’ayde de Dieu premierement et le rela-

tion des dessus dis sans coulourer l’un plus que l’autre,“ Froissart, Jean: Chroniques. Livre I. 
Le manuscrit d’Amiens, Bibliothèque municipale no 486. Diller, George (ed.). 5 dílů. Genè-
ve 1991–1998, zde 1. díl, s. 1 (dále Chroniques, ed. ms. d’Amiens). Srov. další recenze první 
knihy: Luce, Siméon – Raynaud, Gaston – Mirot, Léon – Mirot, Albert (ed.): Chroniques 
de J. Froissart. 15 dílů. Paris 1869–1975, zde 1. díl, 2. část, s. 1–2 (dále Chroniques, ed. SHF); 
Froissart, Jean: Chroniques. Début du premier livre. Édition du manuscrit de Rome Reg. Lat. 
869. Diller, George (ed.). Genève 1972, s. 35 (dále Chroniques, ed. de Rome).

10 Luce, Siméon: Introduction. In: Chroniques, ed. SHF, 1. díl, 1. část, s. XXIV.
11 K  Robertovým pruským cestám Paravicini, Werner: Die Preußenreisen des europäischen 

Adels. 1. díl. Sigmaringen 1989, s. 76.
12 Kervyn de Lettenhove, Joseph: Recherches sur l’ordre et la date des diverses rédactions des 

Chroniques. In: Kervyn de Lettenhove, Joseph (ed.): Œuvres de Froissart. Chroniques. 1. díl, 
2.–3. část. Bruxelles 1873, s. 25–26, 37–41 (dále Chroniques, ed. Kervyn). Nutno poznamenat, 
že jakkoli je jasné, že recenze zachycená v amienském rukopise byla někomu dedikována, opis 
neobsahuje žádné jméno, pouze zmínku o jeho existenci. Že se jednalo o Guie z Blois, je tedy 
hypotéza, navíc zcela nepodložená.
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jenom to, že římská verze je poslední. V poměrně nedávné době navíc God-
fried Croenen identifi koval recenzi C, která představuje rozšířenou a upra-
venou verzi recenze B.13 A pro dovršení všech nejasností zmiňme hypotézu, 
podle níž recenze A vyjma prologu s dedikací a několika počátečních kapitol 
vůbec nepředstavuje autorskou verzi, nýbrž pozdější koláž, jejíž největší část 
tvoří opis recenze B. Tuto domněnku formulovala ve své nepublikované di-
zertační práci Susan Wales, ale nedostupnost jejího textu je bohužel příčinou 
velmi malé obeznámenosti odborníků s tímto v mnoha směrech průkazným 
řešením.14 Ve sporu o pořadí jednotlivých verzí, který je stejně starý jako sa-
motné bádání o Froissartových Kronikách,15 považuji za nejpřesvědčivější ná-
zor Godfrieda Croenena, podle něhož představuje amienský rukopis nejstarší 
dochovanou verzi první knihy.16 K tomuto závěru se přikláním i na základě 
vlastního rozboru jednotlivých textů: amienská verze podle mého soudu jeví 
největší závislost na kronice Jeana le Bela.17

Tento exkurz do vývoje první a zdaleka nejobsáhlejší části Kronik dosta-
tečně jasně ukazuje problematičnost spojování té které recenze s „anglickou“ 
či „francouzskou“ orientací autora. Relativně nedávné výroky historiků jako: 
„stoletá válka, jejíž hrdinské činy [Froissart] opěvuje, je válka, kterou vedou 
jeho mecenáši, a on proto musí vyjít vstříc své klientele,“18 vycházejí ze zasta-
ralého pohledu na genezi první knihy a současně přejímají národnostní in-
terpretaci historiografi e. Podle ní se v rámci tak závažného konfl iktu, jakým 
byla stoletá válka, tříbily kolektivní identity uvnitř jinak výrazně mezinárod-
ně orientované šlechty a ty se nezbytně musely prostřednictvím zadavatelů 
otisknout i do kronikářského díla autora, který na válečné události pohlížel 

13 Jedná se rovněž o jediný rukopis Chicago, Newberry Library, MS f. 37. Viz Croenen, God-
fried: A „refound“ manuscript of Froissart revisited: Newberry MS F.37. French Studies Bulle-
tin, 31, 2010, s. 56–60.

14 Wales, Susan: Froissart, Book I: manuscripts and texts. Sydney 1988 (nepublikovaná dizer-
tační práce). Závěry Susan Wales stručně shrnul Croenen, Godfried: Th e Battle of Crécy 
according to Jean Froissart: Dating the „Amiens“, „Abridged“, „B“ and „C“ Redactions of Book 
I of Froissart’s Chronicles (dále Th e Battle of Crécy according to Jean Froissart). In: Livinston, 
Michael – DeVries, Kelly (ed.): Th e Battle of Crécy: A Casebook. Liverpool 2015, s. 396–405, 
407–411, jemuž také děkuji za zapůjčení kopie práce Susan Wales.

15 Komplikovaný historiografi cký vývoj přehledně shrnuje Moeglin, J.-M.: Froissart, le métier 
d’historien, s. 431–432.

16 Croenen, G.: Th e Battle of Crécy according to Jean Froissart, s. 396–405, 407–411.
17 Vycházím ze své práce Soukupová, Věra: La Construction de la réalité historique chez le chro-

niqueur Jean Froissart. Praha – Paris 2017 (nepublikovaná dizertační práce), s. 209–216.
18 Bousquet, Christiane: L’image de l’ennemi dans les chroniques de la guerre de Cent Ans. In: 

Couty, Daniel – Maurice, Jean – Gueret-Laferté, Michèle (ed.): Images de la guerre de 
Cent Ans. Paris 2002, s. 65–79, zde s. 68.
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„zvenčí“.19 Domněnka, že Froissart v zájmu spokojenosti svého bezprostřed-
ního publika přebíral i jeho politické perspektivy, se navíc neomezuje pouze 
na první knihu Kronik, která zachycuje události až do roku 1377. Také třetí 
a čtvrtá kniha, které byly zmíněny na začátku, mají být poznamenány kon-
krétní politickou zaujatostí vyplývající z kronikářovy závislosti na dobré vůli 
jeho urozených podporovatelů. 

V  prologu k  oběma „pozdním“ knihám fi guruje jako hlavní mecenáš 
a  ochránce Froissartovy historiografi cké kariéry Gui z  Blois.20 Zároveň 
jsou však v textu na několika místech zmíněni i henegavský hrabě Albrecht 
Bavorský a  jeho syn Vilém, kteří Froissartovi poskytovali určitou podporu 
ještě dříve, než v roce 1397 zemřel hrabě z Blois, i když ta měla v jejich přípa-
dě spíše podobu příležitostné pomoci.21 Tato poslední etapa ve Froissartově 
životě a vztazích s různými princi jeho doby, kteří zaštítili jeho pisatelské ak-
tivity, se přímo pojí k tématu politických identit na sklonku 14. století. Různá 
forma stranictví, jež je v moderní historiografi i s henegavským kronikářem 
spojována, se totiž měla projevit jeho příklonem k  burgundské politické 
orien taci v osmdesátých a devadesátých letech 14. století. Dvojitým sňatkem 
uzavřeným roku 1385 Albrecht Bavorský připoutal svůj rod k burgundské 
větvi Valois: jeho syn Vilém se oženil s dcerou Filipa Smělého Markétou a Al-
brechtova stejnojmenná dcera se zase stala manželkou budoucího vévody 
Jana Nebojácného.22 I Froissart se tak teoreticky ocitl ve sféře zájmů nedílně 
propojených s  burgundským dvorem, tím spíše, že ve  vyjednávání zmíně-
ných sňatků snad byla i nějakým způsobem angažovaná jeho další patronka, 
vdova po Václavovi Lucemburském Jana Brabantská.23

19 K nedávné kritice spojování vzniku národních identit ve Francii a Anglii s kontextem stoleté 
války srov. Hardy, Duncan: Th e Hundred Years War and the ‘Creation’ of National Identity and 
the Written English Vernacular: A Reassessment. Marginalia, 17, 2013, s. 18–31, publikovaný 
elektronicky na  adrese http://merg.soc.srcf.net/journal/17cambridge/17cambridge_article2.
pdf [cit. 8. 1. 2017]. 

20 Třetí kniha vyšla v edici SHF: Chroniques, ed. SHF, 12. díl, s. 1–2. U čtvrté knihy odkazuji pri-
márně na recentní edici, ale současně i na starou Kervynovu edici, s níž pracovala dosavadní 
odborná literatura: Froissart, Jean: Chroniques de France et d’Angleterre. Livre quatrième. 
Varvaro, Alberto (ed.). Bruxelles 2015 (dále Chroniques, ed. Varvaro), s. 7–8 (Chroniques, 
ed. Kervyn, 14. díl, s. 1–3).

21 Kervyn de Lettenhove, J.: Étude sur la vie de Froissart, s. 248, 295, 353–354. V Kronikách 
Froissart zmiňuje, že od nich obdržel doporučující listy, když cestoval do Anglie v roce 1395 
ke dvoru Richarda II., Chroniques, ed. Varvaro, s. 359 (Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 141).

22 Armstrong, Charles: La politique matrimoniale des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. 
Annales de Bourgogne, 40, 1968, s. 5–58, 89–139.

23 Míra zapojení Jany Brabantské ve vyjednání sňatků je nejasná, někteří historici ji na základě 
líčení Jeana Froissarta, který se zdá být dobře informován, považují za hlavní autorku tohoto 
matrimoniálního projektu, hl. Autrand, F.: Charles VI, s. 153, 137–158; Schnerb, Ber-
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Dříve než přistoupíme k analýze těch pasáží Kronik, které se týkají bur-
gundského vévody Filipa a jeho politických spojenců i oponentů, podívejme 
se blíže na to, jak je Froissartova tvorba vnímána v kontextu burgundské his-
toriografi cké produkce. Ve své obsáhlé a dosud zásadní syntéze tvorby spjaté 
s burgundským dvorem v 15. století Georges Doutrepont věnoval značnou 
pozornost také Jeanu Froissartovi a označil jej za přímého předchůdce bur-
gundských kronikářů, o nichž mluví jako o jeho „učednících“, „napodobite-
lích“ a „pokračovatelích“.24 Nutno podotknout, že tato spojitost není nahodilá. 
Jeden z prvních významných kronikářů poloviny 15. století, Enguerrand de 
Monstrelet, se v prologu ke své kronice explicitně označuje za pokračovatele 
„moudrého a věhlasného historika, pana Jeana Froissarta“.25 Další burgundští 
kronikáři, Jean Le Fèvre de Saint-Rémy, Jean de Wavrin a pravděpodobně 
i někteří jiní zase čerpali z Monstreleta a Mathieu d’Escouchy se přímo pro-
hlásil za jeho následovníka.26 Proto i tito autoři mohou být označeni za ne-
přímé pokračovatele henegavského kronikáře. Na  sklonku téhož věku pak 
ofi ciální kronikář burgundského dvora Jean Molinet odkázal na to, „o čem 
nás zpravují pan Jean Froissart […] a další jeho pokračovatelé ve svých kni-
hách“.27 Je tedy nepochybné, že na konci 15. století v burgundském prostře-
dí existovalo povědomí o určité historiografi cké linii, na jejímž počátku stál 
Jean Froissart. Pozoruhodné ovšem je, že Georges Doutrepont tuto fi liaci 
spatřoval nikoli ve formální rovině a ve shodných principech, které hrály roli 
při komponování dotyčných historiografi ckých děl, nýbrž v politické identitě 
kronikářů. Enguerrand de Monstrelet vykonával od třicátých let 15. století 
veřejnou funkci ve městě Cambrai a to patřilo do Burgundského vévodství, 

trand: L’État bourguignon. Paris 1999, s. 88–90; jiní tuto úlohu připisují v první řadě Filipovi 
Smělému, např. Quicke, Fritz: Les Pays-Bas à la veille de la période bourguignonne,1356–1384. 
Paris – Bruxelles 1947, s. 386–394; Vaughan, Richard: Philip the Bold. Th e Formation of the 
Burgundian State. Woodbridge 2002, s. 86.

24 Doutrepont, Georges: La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne (dále jen La 
littérature française). 2. vyd. Genève 1970, s. 407–408.

25 „…prudent et très renomé historien, maistre Jehan Froissart,“ Douët-D’Arcq, Louis (ed.): 
La chronique d’Enguerran de Monstrelet. 6 dílů. Paris 1857–1862, zde 1. díl, s. 5.

26 du Fresne de Beaucourt, Gaston (ed.): Chronique de Mathieu d’Escouchy. 3 díly. Paris 
1863–1865, zde 1. díl, s. 1–4. K otázce vztahů mezi kronikáři srov. Stengers, Jean: Sur trois 
chroniqueurs. Note sur les rapports entre la continuation anonyme de Monstrelet, les Mémoires 
de Jacques du Clercq et les Chroniques d’Angleterre de Jean de Wavrin. Annales de Bourgogne, 
18, 1946, s. 122–130.

27 „…[ce que] messire Jehan Froissart […] et aultres ses successeurs nous aprennent en leurs 
livres.“ Citace je převzata ze studie Small, Graeme: Chroniqueurs et culture historique au bas 
Moyen Âge. In: Nys, Ludovic – Slamagne, Alain (ed.): Valenciennes aux XIVe et XVe siècles. 
Valenciennes 1996, s. 271–296, zde s. 291.
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proto musel být – podle názoru jeho i mnoha jiných historiků – zákonitě pro-
burgundský.28 O dalších kronikářích, zejména Saint-Rémym a Wavrinovi, ani 
nemluvě.29 Doutrepont tedy dospěl k logickému závěru, že i Froissart musel 
vykazovat proburgundskou orientaci. Důkazem mu byla zmíněná podpora 
ze strany henegavských hrabat a jejich propojenost s burgundským dvorem.30

Na  následujících stranách bych ráda kriticky analyzovala pasáže, které 
Froissart věnoval nejvýznamnějším aktérům politických událostí závěru 
14. století, zejména s ohledem na dosud zárodečnou orleánsko-burgundskou 
rivalitu. V centru našeho zájmu bude osobnost Filipa Smělého, dále orleán-
ská rodina a příležitostně též tou dobou nejstarší žijící strýc Karla VI. Jan 
z Berry. 

Není možné a  ani smysluplné vyjmenovávat všechny situace, v  nichž 
Froissart zmiňuje burgundského vévodu, neboť jeho lví podíl na  utváření 
francouzské politiky i na řešení vztahů mezi knížectvími, jež se později měla 
stát a také skutečně stala součástí burgundského soustátí (Brabant, Lucem-
bursko, Henegavsko), z něj činí jednu ze skutečně výrazných postav Kronik, 
které je věnováno nemálo pozornosti. Nejednoznačnost Filipova obrazu 
z pera Jeana Froissarta doložím prostřednictvím dvou situací, jež měly zcela 
zásadní dopad na další vývoj událostí ve Francouzském království i za jeho 
hranicemi. První z nich je mocenský převrat, který uskutečnili strýcové Karla 
VI. v létě 1392 poté, co propukla jeho mentální choroba. Rádci, kteří do této 
doby obklopovali mladého krále (přičemž ti nejdůležitější z nich se nacházeli 
již ve službách jeho otce Karla V.), byli odstaveni od moci a někteří z nich 
dokonce dočasně uvězněni. Vůdčími postavami této skupiny, pro niž se v li-
teratuře vžil název „marmouseti“, jakkoli se nejedná o dobové označení, byli 
Bureau de La Rivière, Jean Le Mercier, Nicolas du Bosc, Pierre de Villaines 

28 K Monstreletově v podstatě značně nevyhraněnému postoji v rámci občanské války mezi Ar-
magnaky a Burgunďany Vejrychová, Věra: Heterodoxie, etnická odlišnost a zobrazení nepříte-
le ve francouzských a burgundských pramenech 15. stoleti. In: Bažant, Vojtěch – Vejrychová, 
Věra (ed.): Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a  stereotypy v  pozdním středověku. Praha 
2016, s. 85–114.

29 Přehled postojů všech významných burgundských kronikářů 15. století nabízí Zingel, 
Michael: Frankreich, das Reich und Burgund im Urteil der burgundischen Historiographie des 
15. Jahrhunderts. Sigmaringen 1995; dále Devaux, Jean: L’historiographie bourguignonne, une 
historiographie aveuglante?. In: Paravicini, Werner – Hiltmann, Torsten – Viltart, Frank 
(ed.): La cour de Bourgogne et l’Europe: le rayonnement et les limites d’un modèle culturel. 
Ostfi ldern 2013, s. 83–96; k Jeanu de Wavrin Visser-fuchs, Livia: „Warwick by himself “: Ri-
chard Neville, earl of Warwick, „the Kingmaker“ in the Recueil des croniques d’Enleterre of Jean 
de Wavrin. In: Poulain-Gautret, Emmanuelle – Arrignon, Jean-Pierre – Curveiller, 
Stéphane (ed.): Le Nord de la France entre épopée et chronique. Arras 2005, s. 145–156.

30 Doutrepont, G.: La littérature française, s. 407–408.
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řečený Le Bègue, Jean de Montaigu a Olivier de Clisson, který zastával funkci 
vrchního velitele královských vojsk (konetábla). Jestliže mluvíme o „skupi-
ně“, pak zcela oprávněně, neboť tyto muže spojovala nejenom podobná ka-
riéra a dvorský úřad, ale také postupně se utvořivší vzájemně provázaná síť 
rodinných vazeb.31 

Froissart se pádu těchto předních mužů královské rady mezi lety 
1388–1392 důkladně věnoval a  několik poznámek v  jeho textu jasně pro-
zrazuje jeho sympatie. Upřesněme, že jeho dlouholetým, spíše příležitost-
ným mecenášem byl Enguerrand VII. de Coucy, který se ve svém anglickém 
zajetí po  bitvě u  Poitiers dostal do  přízně Eduarda III. a  dokonce se ože-
nil s jeho dcerou. Když ale v roce 1369 po devítiletém mírovém intermezzu 
opět vypukla válka mezi Anglií a Francií, postavil se jednoznačně na stra-
nu francouzského krále, a tím prakticky zpřetrhal vazby se svou rodinou.32 
V této době patřil Enguerrand de Coucy do navzájem spřáteleného okruhu 
králových rádců. Snad právě díky němu se Froissart znal s těmito předními 
muži politické scény; z těchto kontaktů ostatně těžil ve své historiografi cké 
práci.33 Jejich osud mu tedy nebyl lhostejný. Když byli Bureau de La Rivière 
a  Jean Le Mercier uvězněni, Froissart to komentoval následovně: „Žárlivci 
a nenávistníci je odsuzovali a posílali na smrt – a ta jim skutečně hrozila.“34 
Takto formulovaná účast je přitom zároveň kritikou směřující na Filipa Smě-
lého, byť ne jmenovitě, neboť právě on je vedle Jana z Berry představen jako 
hlavní strůjce převratu i  se všemi jeho důsledky.35 Jediný, kdo se ubohých 
vězňů zastal, byla mladičká vévodkyně z Berry, která svého manžela prosila 
o jejich záchranu. Oprávněnost jejího počínání přitom kronikář komentuje 
slovy: „[vévoda] dobře věděl, že jeho manželka mluví svatou pravdu.“36 Frois-
sart se tak osobně přidal k názoru „mnoha lidí především ve Francouzském 
království, ale i jinde“, že obvinění vznesená proti uvězněným rádcům jsou 

31 Henneman, John: Olivier de Clisson and Political Society in France under Charles V and Char-
les VI (dále jen Olivier de Clisson). Philadelphia 1996, s. 117–133, 155–171, 195–205.

32 Navzdory problematickému výkladu dobového kontextu představuje užitečnou syntézu ži-
vota Enguerranda VII. de Coucy Tuchman, Barbara: A Distant Mirror: Th e calamitous 14th 
century. London 1979.

33 Guillaume z Melunu byl jeho informátorem ohledně anglo-francouzských mírových jednání 
v roce 1389, Chroniques, ed. Varvaro, s. 10 (Chroniques, ed. Kervyn, 14. díl, s. 5), Bureau de La 
Rivière byl zase Froissartovým cestovním společníkem na cestě z Foix-Béarn, Chroniques, ed. 
Varvaro, s. 8–9 (Chroniques, ed. Kervyn, 14. díl, 3–4).

34 Chroniques, ed. Varvaro, s. 308 (Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 48n.).
35 Chroniques, ed. Varvaro, s. 298n. (Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 64–65, 67).
36 Chroniques, ed. Varvaro, s. 310–311 (Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 68–70).
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nespravedlivá.37 Jejich nepodloženost se projevila tím spíše, že v průběhu je-
jich věznění král prošel druhým záchvatem nemoci – jeho rádci byli totiž 
nařčeni z podílu na králově nemoci: „Nikdo nemluvil o panu de La Rivière 
ani o panu Jeanu Le Mercierovi. Jako by se na ně zapomnělo […], přestože 
je nemoc, do které král Karel Francouzský podruhé upadl, zcela zbavovala 
podezření.“38

S mocenským převratem vedeným královými strýci souvisí i druhá zále-
žitost, k níž se Jean Froissart obšírně vyjádřil a která ukazuje, jakou cestou se 
ubíraly jeho sympatie. Jejím protagonistou je konetábl Olivier V. de Clisson. 
Tento významný bretaňský šlechtic vyrůstal v důsledku války o bretaňské dě-
dictví na anglickém dvoře a po dlouhou dobu bojoval na straně Angličanů 
a po boku pretendenta na bretaňský vévodský trůn Jana z Montfortu. V prů-
běhu šedesátých let se však usmířil s  Karlem V. a  přešel na  francouzskou 
stranu.39 Tento politický obrat a s ním spojený boj o moc v samotné Bretani 
z něj současně učinil hlavního oponenta nyní všemi stranami uznaného vé-
vody Jana z Montfortu. Ten se k vévodskému titulu dostal výhradně zásluhou 
ang lické podpory, a přestože v roce 1365 smlouvou z Guérande (ratifi kova-
nou roku 1366) ofi ciálně uzavřel mír s francouzským králem, jeho politika 
rozhodně nebyla vůči francouzským zájmům vstřícná. Naopak, když roku 
1369 znovu vypukla válka mezi oběma zeměmi, Montfort se přidal k ang-
lickému táboru a  s  Francouzi uzavřel mír teprve po  smrti Karla V. v  roce 
1381 (druhá smlouva z Guérande).40 Olivier de Clisson se mezitím v prů-
běhu sedmdesátých let osvědčil jako zdatný válečník a po smrti věhlasného 
konetábla Bertranda du Guesclin roku 1380 byl jmenován jeho nástupcem 
ve funkci. Za tímto jmenováním stál především čerstvě korunovaný mladič-
ký Karel VI., ale také jeho mladší bratr Ludvík Orleánský zahrnoval hrdinu 
ostříleného mnoha bitvami velkou přízní. Naopak Janovi z Berry a Filipovi 
Burgundskému byl tento mocný šlechtic trnem v oku.41 Do tohoto spletence 
vztahů a  zájmů pak vstupuje pokus o  Clissonovo zavraždění v  roce 1392, 
za nímž podle Clissona a marmousetů nebyl nikdo jiný než bretaňský vévo-

37 Chroniques, ed. Varvaro, s. 310 (Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 68).
38 „On ne parloit mais du seigneur de la Riviere ne de messire Jehan le Merchier. On les avoit 

ainsi que oubliés […] encore que la seconde maladie où le roy Charle de France estoit ren-
cheus les excusoit et descouppoit grandement.” Chroniques, ed. Varvaro, s. 348 (Chroniques, 
ed. Kervyn, 15. díl, s. 127).

39 Henneman, J.: Olivier de Clisson, s. 65–92.
40 Tamtéž, zejm. 73–92, 106–115, 135–156.
41 Tamtéž, s. 157–159.
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da, jakkoli je jeho přímé zapojení těžko dokazatelné.42 Zmíněná vyhrocená 
situace pak spustila řetězec nešťastných událostí vrcholících záchvatem ne-
moci Karla VI. v průběhu trestné výpravy proti Janovi z Montfortu.

Při líčení úvodní fáze pařížského „palácového převratu“, který byl, jak 
jsme již řekli, zaměřen proti královým rádcům většinou z doby vlády Kar-
la V., kronikář umně rozehrává drama vzájemných nenávistí, jež jsou pravý-
mi motivy všech politických intrik. Pád Oliviera de Clisson je tak narativně 
propojen s postojem manželky Filipa Smělého Markéty. Tato „krutá a tvrdá 
paní“ podle Froissarta plně navázala na promontfortistickou politiku svého 
otce, fl anderského hraběte Ludvíka, a „z celého srdce nesnášela pana Oliviera 
de Clisson kvůli bretaňskému vévodovi, který byl jejím blízkým pokrevním 
příbuzným“.43 Burgundský vévoda sice otevřeně nesdílel vášnivou nenávist 
své manželky, ale jako rozvážný politik vyčkával na okamžik, kdy se naskyt-
ne příležitost, aby mohl jeho i další „marmousety“ odstavit od moci: „Paní, 
každý musí nakonec zaplatit, každá štěstěna se jednou obrátí, každé ztrápené 
srdce se nakonec zaraduje. Clisson, La Rivière, Le Mercier, Villaines a ještě 
jiní jednali špatně a brzy jim to dokážeme.“44 Krátce na to, v září 1392, byl 
skutečně Clisson obviněn ze zpronevěry a v prosinci téhož roku byl za pří-
tomnosti krále zbaven úřadu konetábla. Za těmito událostmi stál v první řadě 
Filip Burgundský.45 Že kronikář nesdílel přesvědčení o  Clissonově vině, je 
zřejmé z jeho komentáře: „Pohleďte na dílo Fortuny, jak je nestálá a vrtkavá, 
když byl tento chrabrý muž a zdatný rytíř, který se tak velmi zasloužil o čest 
Francouzského království, hanebně zbaven cti a  majetku.“46 Ačkoli tedy 
Froissart Filipovi Smělému přiznává politickou moudrost, ne vždy hodnotí 
kladně její výsledky. Útok na skupinu, k níž pociťoval zjevné sympatie a s níž 
byl provázán zřejmě díky Enguerrandovi de Coucy, ho přiměl k ne sice ote-
vřenému, a přesto zřejmému nesouhlasu s linií prosazovanou burgundským 
vévodou ve shodě s vévodou z Berry.
42 Tamtéž, s. 221–227.
43 Chroniques, ed. Varvaro, s. 301 (Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 54).
44 „Dame, dame, il n’est qui ne paye, ne fortune qui ne retourne, ne ceur courouchié qui ne 

s’ esjouisse ne resjoys qui n’ait à la fois des couroux. Clichon, la Riviere, le Mecier, Vilaines et 
encore aultres ont mal fait et on leur moustera temprement.“ Chroniques, ed. Varvaro, s. 302 
(Chroniques, ed. Kervyn, 15, s. 55).

45 Henneman, J.: Olivier de Clisson, s. 231. Obvinění vznesená proti Clissonovi byla stažena 
roku 1394 současně s propuštěním pánů Bureau de La Rivière a Jeana Le Merciera, tamtéž, 
s. 239.

46 „Or regardés des oeuvres de Fortune, comment elles vont et se elles sont peu fermes ne 
estables, quant ce vaillant homme et bon chevallier, qui tant avoit traveillié pour l’onneur 
du roiaulme de France, fu ainsi demenez et vitupereusement degradez d’onneur et de che-
vanche,“ Chroniques, ed. Varvaro, s. 313 (Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 73).
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Představa proburgundského Froissarta se rovněž opírala o pasáže, v nichž 
se kronikář kriticky vyjadřuje na adresu orleánské rodiny. Druhorozený syn 
Karla V. Ludvík je v nelichotivém světle zmiňován především v souvislosti se 
dvěma událostmi. První z nich je jeho zákup panství Blois od Froissartova 
ochránce Guie, jehož jediný mužský potomek zemřel v mladém věku. V kro-
nikářově podání Guie přesvědčili k nanejvýš nerozumnému prodeji (jak se 
Froissart domníval) jeho chamtivá manželka a oblíbený komorník Sohier.47 
Ludvík, tehdy ještě vévoda z Touraine, tedy nebyl vinen ničím jiným, než že 
potřeboval rozšířit rodovou doménu. 

K druhé tragické události, do níž byl Ludvík zapleten, došlo roku 1393 
při svatební oslavě jedné z královniných dvorních dam, na které se Karel VI. 
s pěti společníky převlékl za divé muže. Vinou Ludvíka Orleánského, který 
se s pochodní v  ruce přiblížil k divým mužům tak, že vzpláli, čtyři z nich 
uhořeli a král se zachránil pouze díky duchapřítomnému zásahu mladičké 
manželky Jana z Berry.48 Princův podíl na děsivém zážitku, tím hrůznějším 
pro nemocného Karla VI., komentuje Froissart následovně: „V tom zmatku 
došlo k velikému neštěstí a to všechno kvůli vévodovi z Orléans, který to za-
příčinil – avšak vedlo ho k tomu mládí a nevědomost.“ A o něco dále: „…vé-
voda orleán ský neměl žádný zlý úmysl, když sklopil pochodeň: to mladost 
ho k tomu navedla.“49 Kronikář tedy omlouvá vévodovo počínání obecným 
moralizujícím poukazem na omyly mládí, jenž musel být pro soudobé čte-
náře snadno srozumitelný, leč možná ne zcela věrohodný. Zajímavý důkaz 
o posunu tohoto podání nabízí takzvaný vratislavský rukopis Froissartových 
Kronik, který vznikl na objednávku nemanželského syna vévody Filipa Dob-
rého, Antonína Burgundského. Rukopis byl vyhotoven v roce 1468 Davidem 
Aubertem, jenž pro burgundské vévody opsal, ale též zkomponoval velké 
množství naučné a zábavné literatury. David Aubert je také znám poměrně 
zásadními, nejčastěji stylistickými, ale také obsahovými zásahy do opisova-
ného textu.50 Pasáže, které se vztahují k relativní nevině Ludvíka Orleánské-
ho, tak najednou dostávají zcela jiný odstín: „V tom zmatku došlo k velikému 

47 Chroniques, ed. Varvaro, s. 252–256 (Chroniques, ed. Kervyn, 14. díl, s. 368–374).
48 Chroniques, ed. Varvaro, s. 321–326 (Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 85–92).
49 „En ce desroy advint le grant meschief sur les aultres et et tout par le duc d’Orliens qui en fu 

cause, quoyque joennesse et ygnorance luy feissent faire.“ „… duc d’Orliens, qui nul mal n’y 
pensoit quant il avala la torse: joennesse luy fi st faire.“ Chroniques, ed. Varvaro, s. 323, 324.

50 Varvaro, Alberto: Problèmes philologiques du Livre IV des Chroniques de Jean Froissart. In: 
Croenen, Godfried – Ainsworth, Peter (ed.): Patrons, Authors and Workshops. Books and 
Book Production in Paris around 1400. Louvain 2006, s. 255–277, zejm. s. 275–276. K literár-
ní činnosti Davida Auberta viz Straub, Richard: David Aubert, escripvain et clerc. Amster-
dam 1995.
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neštěstí a  to všechno kvůli vévodovi z Orléans, který to zapříčinil – avšak 
vedlo ho k tomu mládí a snad nevědomost.“ A dále: „…vévoda orleánský ne-
měl žádný zlý úmysl, jak tvrdí, když sklopil pochodeň, aby se podíval na pře-
strojené.“51

Rukopis IV 467 Bibliothèque royale de Bruxelles vydaný Albertem Varva-
rem sice rovněž pochází z 15. století, jako ostatně všechny opisy čtvrté knihy 
Kronik, ale podle editora patří do skupiny „obyčejných“ rukopisů, v nichž je 
obecně méně zásahů do textu v porovnání s luxusními kopiemi, které vzni-
kaly v prostředí vázaném na burgundský dvůr a měly proto lépe vyhovovat 
nejenom jeho uměleckým, ale i  ideovým požadavkům.52 Podání, které na-
bízí David Aubert, tak mnohem více než původní verze vzbuzuje pochyby 
o upřímnosti Ludvíkovy obhajoby a lítosti. V době, kdy vratislavský rukopis 
vznikal, byla armagnacko-orleánská válečná epizoda dávno pryč, ale špatná 
pověst Ludvíka Orleánského zřejmě nápravy nedošla.

Na  rozdíl od  svého současníka kronikáře Michela Pintoina, píšícího 
v opatství Saint-Denis, Jean Froissart nevznesl proti Ludvíkovi Orleánskému 
přímé obvinění, že nemístně bažil po moci a snažil se ji získat na úkor ostat-
ních příbuzných krále.53 Zato neváhal podobnou neřest připsat Ludvíkově 
manželce Valentině Visconti. Alain Marchandisse ve své studii o obrazu této 
princezny v soudobých kronikách konstatuje, že Froissart je v podstatě jedi-
ný, kdo ji nekompromisně očerňuje, především v souvislosti s nemocí Kar-
la VI.54 Autor rozvíjí hypotézu, že Froissart zde ani tak netlumočí své vlastní 
názory, jako spíš protiorleánský postoj svých mecenášů, především Anjouov-
ců spřízněných s rodinou hrabat z Blois. Již jsme konstatovali, že spatřovat 
v henegavském kronikáři jakousi hlásnou troubu postojů jeho ochránců je 
značně zplošťující a vede k chybným interpretacím. Rozbor několika pasáží, 
které jsou v Kronikách věnovány Valentině Visconti, nám pomůže lépe po-
chopit motivy Froissartových antipatií.

51 „En ce desroy advint le grant meschief sur les autres et tout par le duc d’Orléans qi en fut 
cause, quoyque jeunesse, et possible est, ygnorance luy feissent faire….“ „… duc d’Orléans, 
lequel, comme il dist, nul mal n’y pensoit, quant il dévala la torse pour raviser les desguisés.“ 
Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 87, 89.

52 Tamtéž; méně obsáhle v úvodu k citované edici, s. X–XIX.
53 Guenée, Bernard: Le roi, ses parents et son royaume. In: Un roi et son historien. Vingt études 

sur le règne de Charles VI et la Chronique du Religieux de Saint-Denis. Paris 1999, s. 301–324, 
zejm. s. 320–321.

54 Marchandisse, Alain: Milan, les Visconti, l’union de Valentine et de Louis d’Orléans, vus par 
Froissart et par les auteurs contemporains (dále Milan, les Visconti, l’union de Valentine et de 
Louis d’Orléans). In: Moreno, Paola – Palumbo, Giovanni (ed.): Autour du XVe siècle. Jour-
nées d’étude en l’honneur d’Alberto Varvaro. Genève 2008, s. 93–116.
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Králova nemoc, která u  něj poprvé propukla v  horkém srpnovém dni 
při cestě do Bretaně, byla vysvětlována různými způsoby. Jedna z příčin byla 
spatřována v „nadměrném množství vlhkosti, již král zdědil po své matce“.55 
Bez ohledu na tuto interpretaci humorální patologie zmiňme, že Jana Bour-
bonská skutečně přechodně prodělala roku 1373 jakousi blíže neurčenou 
mentální chorobu a  že tedy Karlovo „šílenství“ mělo s  největší pravděpo-
dobností genetický původ.56 Mnozí jiní se domnívali, že neblahý vliv na jeho 
mentální stav měla princova sexuální bujarost.57 Vedle lékařských expertiz 
a morálních výkladů však vysvětlení nabízela i lidová moudrost, která ovšem 
rozhodně nebyla výsadou negramotného obyvatelstva: i velká část šlechticů 
obklopujících krále se domnívala, že se jejich panovník zcela nepochybně 
stal obětí zlých kouzel a čar.58 Bylo nasnadě, že viník vzešel z Lombardie, jež 
byla dlouhodobě spojovaná s představou travičství a nečisté magie.59 A tak 
Froissart vypráví: „Galeazzova dcera […] by ráda viděla, aby její manžel vé-
voda z  Orléans dosáhl francouzské koruny, a  nehleděla přitom na  to, jak. 
A všeobecně se o ní povídalo, že všechny neduhy, které francouzský král za-
kusil a stále velmi často zakouší a žádný lékař mu od nich neumí odpomoci, 
má na svědomí ona svým uměním a čárami. […] A skutečně jej očarovala, 
protože když král upadne do své nemoci, nechce vidět královnu ani žádnou 
jinou ženu na světě kromě této vévodkyně.“60 Nato kronikář líčí příběh, podle 
něhož se Valentina pokusila maličkému dauphinovi podat otrávené jablko. 
Místo něho se ale otrávil její vlastní syn.61

Bezprostřední nařčení milánské princezny z nekalých magických praktik 
namířených proti králi však poněkud relativizuje další pasáž, v níž se Frois-
sart věnuje marným snahám o  Karlovo uzdravení. Někteří z  podvodných 
55 „Il tient trop de la muisteur de la mere.“ Chroniques, ed. Varvaro, s. 298 (Chroniques, ed. Ker-

vyn, 15. díl, s. 49).
56 Guenée, B.: La folie de Charles VI, s. 133–137.
57 Tamtéž, s. 138–141.
58 Tamtéž, s. 63–77, 87–88.
59 Collard, Franck: Le crime de poison au Moyen Âge. Paris 2003, s. 115–116, 120.
60 „La fi lle de messire Galeas […] voulentiers euist veu que son mary le duc d’Orliens fust par-

venus à la couronne de France, n’euist cure comment. Et couroir sur luy fame et escandele 
general, que toutes les enfermetez que le roy de France avoit eues et avoit encores moult sou-
vent, dont nul medechin ne le sçavoit ne pouoit conseillier, venoient de luy et par ses ars et 
par ses sors. […] Et ja l’avoit elle bien encorceré, car le roy en ses maladies ne vouloit point 
[veoir] la roynne ne recongnoistre ne nulle femme du monde, fors celle ducesse.“ Chroniques, 
ed. Varvaro, s. 437 (Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 261).

61 Tamtéž. Srov. Guenée, B.: La folie de Charles VI, s. 92–95. V  roce 1395 skutečně zemřel 
Ludvíkův a Valentinin syn Ludvík, což zadalo podnět k šíření dalších zvěstí, Autrand, F.: 
Charles VI, s. 322.
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lékařů, které kronikář nazývá „čarodějníci“, skončili na hranici za to, že ve-
řejně osočovali Valentinu Visconti a připisovali jí vinu za královu nemoc.62 
Formulace, jimiž o těchto obviněních Froissart pojednává, nicméně ukazují 
na míru nespolehlivosti tohoto zdroje informací: „Když někteří [z těch, kdo 
se pokusili krále uzdravit] jako čarodějníci […] viděli, že jejich snaha k niče-
mu nevede, prohlašovali, že král byl otráven. […] Mnozí z nich tvrdili, že král 
je ovládán kouzly, aby tak svým lžím dodali váhu a vyvolali mezi lidmi zne-
pokojení. Prý jim to zjevil ďábel.“63 Výraz „aby tak svým lžím dodali váhu“, 
odkazuje na pochybnost autority, jež stojí za obviněními. Froissart ukazuje, 
jak tito léčitelé využívali fám, které o vévodkyni z Orléans kolovaly, a součas-
ně zmiňuje, že tím mezi urozenými a obecným lidem zasívali velký neklid.

Navzdory zmíněné relativizaci nactiutrhačských pověstí, v jejichž důsled-
ku dokonce Valentina musela roku 1395 opustit dvůr, je nesporné, že kroni-
kářova antipatie vůči Gian Galeazzu Viscontimu se promítla i na jeho dceru. 
Ta byla podle něj nade všechno žádostivá světských poct.64 Propojení mezi 
Valentinou a jejím otcem ovšem není bez zajímavosti ani ve vztahu ke zmí-
něným epizodám, v nichž vévodkyně z Orléans fi guruje jako travička a čaro-
dějnice. Froissart vypráví, že pomluvy, které se o ní ve Francii šíří, dolehly až 
k Gian Galeazzovi a ten se nejprve prostřednictvím vyslanců pokusil zjistit, 
co je na nich pravdy, a poté se rozhodl Francouzům pomstít. Kronikář pak 
narativně propojuje události ve Francouzském království a Valentinino „vy-
hnanství“ a očernění s mezinárodní situací a bitvou u Nikopole. Právě zášť 
vůči Francouzům totiž podle kronikáře dovedla milánského vévodu ke zradě 
a spojenectví s tureckým sultánem Bajezidem.65 I druhá pasáž, kterou jsme 
zde analyzovali a která pojednává o obviněních vznesených proti Valentině 
několika čaroději-léčiteli, je vložena mezi vyprávění o poslech, kteří dorazili 
na francouzský dvůr se zprávou o porážce křižáckého vojska, a líčení snahy 
Filipa Smělého sehnat výkupné za zajatého syna Jana z Nevers. Most mezi 
těmito epizodami tvoří odkaz na výhrůžky Gian Galeazza Viscontiho králi 
a francouzský plán na trestnou výpravu do Lombardie. Ta se ale musela zru-

62 Ve skutečnosti byli všichni kouzelníci a zaříkávači, kteří se pokusili o královo uzdravení, po-
praveni: první z nich v roce 1393, roku 1398 byl jeden upálen a tři další sťati, do roku 1404 pak 
bylo upáleno posledních šest. Guenée,B.: La folie de Charles VI, s. 79–82.

63 „Les aulcuns, comme arioles […] mettoient oultre, quant ilz veoient que leur labeur estoit 
nul, que le roy estoit empoisonnez et enherbez. […] Les aulcuns de ces arioles aff ermoient, 
pour mieulx attaindre leurs gengles et pour plus donner toutes gens à penser, que le roy estoit 
demenez par sors et par charmes, et le sçavoient par le diable que leur reveloit cest aff aire.” 
Chroniques, ed. Varvaro, s. 492 (Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 353).

64 Chroniques, ed. Varvaro, s. 328–329 (Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 96).
65 Chroniques, ed. Varvaro, s. 438 (Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 262–263).
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šit kvůli právě obdrženým zprávám o nikopolské katastrofě.66 Z této krátké 
analýzy tedy zjevně vyvstává narativní propojení osudů milánské princezny 
s mezinárodní politikou v  trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří Gian Galeazzo 
Visconti, francouzský dvůr a turecký sultán, a těžiště křižácké tažení na Bal-
kán roku 1396. V této perspektivě se zdá, že Froissart, který odsuzoval poli-
tiku milánského vévody a jistě neschvaloval to, jak naložil se svým strýcem 
Bernabem, na vévodkyni z Orléans pohlížel optikou této rodinné historie. 
Alain Marchandisse má jistě pravdu v tom, že kronikáře neblaze poznamenal 
i osud Lionela z Clarence, syna Eduarda III., který roku 1368 uzavřel sňatek 
s Valentininou tetou Violantou Visconti a několik měsíců na to za neobjas-
něných okolností zemřel. Froissart, který přicestoval do  Lombardie v  jeho 
doprovodu, tehdy velmi pravděpodobně získal nezvratně špatné mínění 
o Viscontiích.67 Jejich povahové nedostatky, úskočnost a  touha po moci se 
zdály být potvrzované zvěstmi, které se o  Valentině šířily a  které kronikář 
– snad i s jistým uspokojením – zaznamenával. Jisté je, že opravdu negativ-
ními se jeho zmínky o milánské princezně stávají až v souvislosti s královou 
nemocí a že pomluv proti Valentině obratně využil ve výstavbě své zápletky 
tak, že jimi „motivoval“ chování jejího otce. Navzdory nepopíratelným ne-
sympatiím vůči rodině milánského vladaře tedy ve skutečnosti v Kronikách 
nenacházíme žádné pasáže, které by bylo možno označit za protiorleánské.

* * *

Představa burgundského Froissarta nemá, jak jsme viděli, oporu v  sa-
motném textu jeho historiografi ckého díla. Jeho „poburgundštění“ je třeba 
připsat zcela jiným vlivům. Při studiu iluminací zdobících luxusní ruko-
pisy objednané v prostředí vázaném na burgundský dvůr Laetitia Le Guay 
přesvědčivě ukázala, že zájem o  Froissartovy Kroniky souvisí s  křižáckými 
ambicemi vévody Filipa Dobrého: všechny dochované svazky pocházejí až 
z  padesátých a  šedesátých let 15. století.68 Díky zmínce v  prologu kroniky 
Enguerranda de Monstrelet, který začal psát k roku 1400, kde skončil jeho 
předchůdce, je ovšem jisté, že Froissartova čtvrtá kniha musela být alespoň 
do  určité míry rozšířena již dříve (Monstrelet začal na  svém díle pracovat 

66 Chroniques, ed. Varvaro, s. 493 (Chroniques, ed. Kervyn, 15. díl, s. 354–355).
67 Marchandisse, A.: Milan, les Visconti, l’union de Valentine et de Louis d’Orléans, s. 115–116.
68 Le Guay, Laetitia: Les princes de Bourgogne lecteurs de Froissart. Les rapports entre le texte et 

l’image dans les manuscrits enluminés du livre IV des Chroniques. Turnhout 1998, s. 99–100; 
srov. také Varvaro, Alberto: La Tragédie de l’Histoire. La dernière œuvre de Jean Froissart. 
Paris 2011, s. 28–30.
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pravděpodobně v průběhu třicátých let 15. století).69 Monstrelet se k Frois-
sartovým textům mohl dostat prostřednictvím rodiny Saint-Pol nebo Croÿ, 
kteří byli jeho podporovateli. Jean de Croÿ, hrabě ze Chimay, měl ve svém 
držení amienský rukopis první knihy Kronik. Lze tedy předpokládat zájem 
i o další knihy tohoto kronikáře.70 Monstreletovo zaujetí pro Froissarta a jeho 
pojednání o  stoleté válce a mnoha dalších bolestech té doby – papežském 
schizmatu, městských a lidových bouřích, neúspěšném křižáckém boji proti 
„saracénům“, politické nestabilitě v Anglii i ve Francii – vychází ze stejných 
principů, které stály i u zrodu historiografi ckého projektu jeho henegavského 
předchůdce. V prologu ke své kronice Monstrelet prohlašuje:

„Rozhodl jsem se, že prozkoumám tuto historii […], a to jsem také učinil, 
aniž bych přilepšil jedné či druhé straně, a podle svých možností jsem usi-
loval pravdivě vypovědět činy každé strany podle vědomí, jaké jsem o nich 
měl. Neboť kdybych tak neučinil, zamlčel bych čest a hrdinství, které stateční 
a obezřetní mužové s úsilím, námahou a ve velkém nebezpečí vydobyli, a tím 
je o ně připravil.“71

Psát pokřivenou historii, tak to formuluje Enguerrand de Monstrelet, ne-
znamená poškozovat zájmy toho či onoho společenství, toho či onoho dvora; 
znamená to upřít čest jednotlivcům, kteří si ji zaslouží. Toto ve své podstatě 
rytířské nahlížení světa, velmi vzdálené od (proto)národní historiografi e, je-
jímž cílem je oslava dynastie a formulování představy komunity sdílející ur-
čitou společnou identitu, charakterizuje froissartovský přístup k událostem. 
Ani přes společensko-politické proměny, které kronikář ve své práci zachytil, 
od této základní premisy neupustil. A právě ta propojuje jeho dílo s jeho bur-
gundskými pokračovateli – nikoli politické názory, kterými Kroniky opatrně 
protkal.

Toto konstatování nás vrací na začátek této studie. Obraz stoleté války, 
který Jean Froissart zanechal, proti sobě staví království a s nimi společen-
ství lidí vázaná ke koruně, ale i k sobě navzájem věrností, solidaritou či ja-

69 Courroux, Pierre: L’Écriture de l’histoire dans les chroniques françaises (XIIe–XVe siècle). Paris 
2016, s. 424–425.

70 Varvaro, A.: La Tragédie de l’Histoire, s. 30–31; úvod k edici Chroniques, ed. ms. d’Amiens, 
1. díl, s. V, pozn. 3.

71 „Je me sis determiné et conclud de poursuivre ma dessus-dicte matière […] et ainsi l’ay fait, 
sans favoriser à quelque partie, ains, à mon povoir, ay voulu, comme raison donne, rendre à 
chascune partie vraie déclaracion de son fait, selon ma congnoissance. Car, autrement faire, 
seroit embler et taire l’onneur et proesse que les vaillans hommes et prudens auroient acquis à 
la peine, travail et péril de leur corps, dont la gloire et louenge doit estre rendue et perpétuel-
lement denoncée à l’exaltacion de leurs nobles fais.“ La chronique d’Enguerran de Monstrelet, 
1. díl, s. 4.
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zykem.72 To ho ovšem nijak nezavazovalo ani neponoukalo, aby hájil zájmy 
některé z těchto válčících stran, a to ani v touze zalíbit se konkrétnímu me-
cenáši. Do své smrti ostatně udržoval celou řadu přátelství jak mezi Angli-
čany, tak mezi Francouzi. Toutéž optikou můžeme zhodnotit i  jeho postoj 
k formujícím se nepřátelským táborům v kontextu duševní choroby Karla VI. 
a následného boje o moc ve Francouzském království. Jeho postoje nejsou 
neutrální v tom smyslu, že by se zdráhal vyjádřit jakékoli sympatie, či naopak 
někoho vykreslit v nevlídném světle. Osobní přátelství nepochybně prosvítají 
v celé řadě pasáží napříč všemi čtyřmi knihami Kronik. Přátelství ho pojilo 
k mužům postiženým převratem roku 1392 – La Rivièrovi, Le Mercierovi, 
Clissonovi, ale ani v  jejich případě se nestaví jako obhájce „marmousetů“ 
či jejich politiky. Jeho vyprávění se ostatně odvíjí tak, aby v něm zaznívaly 
různé hlasy, zvěsti, informátoři, názory. Snažit se abstrahovat z něj čirý auto-
rův hlas a chtít jej defi novat jako obránce zájmů konkrétní skupiny znamená 
přehlédnout skutečnou podstatu jeho historiografi cké práce.

Kronikář, který vzešel z říšského území, ale psal francouzsky, nechal se 
fascinovat zákruty války, ale sám neměl žádnou zkušenost s bojem, byl stou-
pencem univerzálního ducha rytířstva, ale zmapoval zrod národních identit 
– on sám i jeho kariéra se zdají být plné paradoxů. Jean Froissart stojí mimo 
všechny tradiční instituce, které rámují a  podmiňují kronikářskou práci. 
Proto zakouší jen malou potřebu formulovat či obhajovat pocity kolektivní 
sounáležitosti. V  tomto smyslu můžeme říci, že v  kontextu své doby tvoří 
opravdovou výjimku.73

Resumé

Jean Froissart a politické identity ve Francii v závěru 14. století

Pozdní fáze historiografi cké kariéry Jeana Froissarta spadá do devadesá-
tých let 14. století, kdy se ve Francii vyostřoval boj mezi příbuznými mentálně 
chorého krále Karla VI., především Filipem Burgundským a Ludvíkem Orle-
ánským. Froissartovy Kroniky byly v burgundském prostředí 15. století velmi 
oblíbené a často opisované. Někteří badatelé proto usoudili, že Froissart sdílel 
72 Vejrychová, Věra: Le concept de la nation chez Jean Froissart. Revue de l’IFHA (Institut fran-

çais d’histoire en Allemagne), 6, 2014, s. 1–7, publikováno elektronicky na adrese http://ifh a.
revues.org/8043 [cit. 9. 1. 2017].

73 Tato studie vznikla v rámci IRP 201548 Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Ev-
ropy.
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proburgundskou orientaci, čemuž se zdála nasvědčovat též podpora, které se 
těšil ze strany Albrechta Bavorského a jeho syna Viléma, zetě Filipa Smělé-
ho. Analýza pasáží spojených s burgundským vévodou i s rodinou Ludvíka 
Orleánského však ukazuje, že kronikář ve skutečnosti neobhajoval zájmy ani 
jedné z těchto politických stran či jakékoli jiné formy kolektivní identity. Jeho 
úsudek byl veden zejména osobními sympatiemi, a to bez ohledu na závislost 
na konkrétních urozených mecenáších či jeho vlastních pocitech sounáleži-
tosti.

Klíčová slova: Jean Froissart, mecenát, politická rivalita, Filip Burgund-
ský, Ludvík Orleánský

Summary

Jean Froissart and Political Identities in France 
at the End of the Fourteenth Century

Late stage of Jean Froissart’s historiographical carrier is situated in the 
1390s when political tensions grew importantly among the relatives of King 
Charles VI of France. From 1392, Charles suff ered from a  mental disease 
and his younger brother disputed over the control of the Kingdom with his 
uncles, above all Phillip the Bold. Froissart’s Chronicles were much admired 
and copied in the milieu of Burgundian court in the fi ft eenth century. Th us, 
some historians assumed that Froissart was pro-Burgundian, also due to 
his patronage relations with the family of Albrecht of Bavaria and his son, 
married to Phillip the Bold’s daughter. Close analysis of the passages of the 
Chronicles connected to the duke of Burgundy but also to the rival family 
of Louis d’Orléans shows that the chronicler does not really engage in the 
personal defence of either political party, or any other kind of collective 
identity, his judgement being mostly driven by personal sympathies, despite 
his dependence on his noble benefactors. 

Keywords: Jean Froissart, patronage, political tensions, Phillip of Bur-
gundy, Louis d’Orléans
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Mírová a propagační poselstva krále 
Jiřího z Poděbrad v letech 1461–1467
Jiří Jurok

1 Úvod

Ve  svém příspěvku pojednám o  mírových a  propagačních poselstvech 
krále Jiřího Poděbradského zejména v letech 1461–1467 v době zrodu, jedná-
ní a doznívání Jiřího a Mariniho mírového plánu spolku křesťanských evrop-
ských států, tzv. „Parlamentu“ spojeného s přípravou tažení proti Turkům.1 
Zmíněná poselstva z let 1461–1467 postupně přiblížím z následujících hledi-
sek: nejprve podám jejich základní přehled a dále pojednám o jejich ideové 
podstatě či východisku, následně o  jejich diplomatickém významu, dále se 
dotknu širších politických souvislostí jejich existence a poté jejich personální 
skladby, konfesijní otázky při jejich sestavování, jejich fi nancování a konečně 
jejich kulturního významu.

Na úvod se pouze dotknu celkové charakterizace Jiřího diplomacie, kte-
rá byla podle Rudolfa Urbánka na vysoké úrovni a  zaměstnávala ve  svých 
službách domácí i cizince, utrakvisty i katolíky, laiky i preláty a v podstatě zá-
stupce všech tří tehdejších stavů pány, rytíře a měšťany.2 Před vznikem těchto 
poselstev lze též jen stručně vzpomenout, že tato poselstva bezprostředně 
navazovala na  Jiřího diplomatickou aktivitu (i  s  jeho osobní účastí) již 
za krále Ladislava Pohrobka (Burgundsko 1454, 1455, Francie 1454 a dvakrát 
1457) a  jako českého krále ve  věci jeho Římského království směrem 
k císaři Fridrichovi III. a kurfi řtům v letech 1459–1461 (podle Memoranda 
dr. Martina Maira), na stálé zastoupení a poselstva k římské kurii o složení 
poslušenství českého krále papeži Piovi II. a potvrzení kompaktát do roku 
1462 a jednání a uzavírání smluv o přátelství s okolními státy (Římská říše 
1459, Milánsko 1460, Polsko 1460, 1462, Uhry 1464, Francie 1464 aj.). 
1 Urbánek, Rudolf: Věk poděbradský. České dějiny (dále jen ČD). III, 4, Praha 1962, s. 220, 

580–582, 596–600, 755–765 k prvnímu obsáhlému zhodnocení Jiřího a Mariniho mírového 
plánu jako Parlamentu;Vaněček, Václav – Kejř, Jiří (ed.) – Kincl, Jaromír (překlad): Všeo-
becná mírová organizace podle návrhu českého krále Jiřího z let 1462/1464 (dále jen Všeobecná 
mírová organizace). Praha 1964, s vydáním obsáhlé Vaněčkovy studie, textu a překladu de-
fi nitivního znění tzv. Parlamentu z roku 1463; sborník Cultus pacis. Études et documents du 
Symposium Pragense Cultus Pacis 1464–1964. Praha 1966, s několika cennými studiemi o pří-
pravě a vzniku mírového plánu; nejnověji sborník Boubín, Jaroslav a kolektiv: Hledání nové 
Evropy. Projekt krále Jiřího. Praha 2015 a dále velmi četná literatura k mírovému projektu.

2 Urbánek, R.: Věk poděbradský. ČD. III, 4, s. 27–28.
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Zvláště četná byla od vlády krále Ladislava Pohrobka poselstva do Francie 
včetně naopak francouzského poselstva v čele s Dětřichem de Lenoncourt, 
hejtmanem ve  Vitry, ve  prospěch kandidatury prince Karla, syna krále 
Karla VII. (vládl 1422–1461) na český volební sněm v Praze se slyšením dne 
28. února 1458. Tyto diplomatické kontakty byly zřejmě původně vyvolány 
v život jednáními o budoucnosti Lucemburska zcizeného Burgundskem vé-
vody Filipa III. Dobrého (1419–1467).3 

2  Přehled poselstev spjatých s přípravou, realizací 
a dozníváním mírového projektu

Celkem jsem našel takových poselstev, legací a  důležitých jednání pět, 
a sice čtyři mírová poselstva z let 1461–1462, 1462, 1462–1464 a 1464 a pro-
pagační poselstvo Lva z Rožmitálu z let 1465–1467, jež v jistém smyslu při 
navazování mírové spolupráce se západoevropskými státy na tento plán v re-
dukované podobě navazovalo, stejně jako ještě další dvě do  tohoto počtu 
nezahrnutá poselstva z  let 1466 a 1467 navazovala na smlouvu o přátelství 
s Francií: 

1) Legace Antonia Mariniho, rytíře z Grenoblu, u papežské kurie v  le-
tech 1461–1462 do  zrušení kompaktát papežem Piem II. 31. března 1462. 
Marini během pobytu v Římě zmínil poprvé v listu z 8. srpna 1461, že přišel 
na způsob, jak posílit postavení českého krále. Do Říma přitom přišel před 
5. dubnem 1461 a  odjel po  3. dubnu 1462. V  listu z  8. srpna 1461 kromě 
zpráv o sporech s předchozím Jiřího vyslancem Fantinem da Valle, obviňo-
vání Mariniho a Čechů z kacířství, sepsání dvou latinských traktátů, odeslání 
posla ke králi Jiřímu, aktuálních politických zpráv zvláště o protifrancouz-

3 Tamtéž, ČD. III, 2. Praha 1918, s. 871, pozn. 1 k  jednání Řehoře Heimburka a  Jana Vítěze 
v Mohuči s burgundskými posly o vydání Lucemburska v březnu 1454, s. 948–949 k jednání 
Jiřího z Poděbrad, Zdeňka ze Šternberka aj. ve Vídni s burgundskými posly o témže v květnu 
1455; ČD. III, 3, Praha 1930, s. 189–190 k poselstvu do Francie v roce 1454 (Jiřího důvěrník 
Bořita z Martinic, srv. níže), k poselstvu do Francie v květnu 1457 (Jiřího důvěrník Fridrich 
z  Donína vedle Adama z  Dalštejna), s. 194–197, 216–219 o  poselstvu k  vyjednání sňatku 
Ladislava Pohrobka s Magdalenou, dcerou krále Karla VII., též se Zdeňkem ze Šternberka 
aj. v  říjnu 1457 až únoru 1458, s. 273–274 slyšení francouzského poselstva v  Praze dne 
28. února 1458, s. 536–545 k  potvrzení Jiřího jako českého krále a  naopak jeho věrnosti 
císaři Fridrichovi III. v Brně 31. července 1459; ČD. III, 4, s. 367 k vyjednávání dr. Martina 
Maira v Milánsku před 17. lednem 1460, s. 384–385 k uzavření smlouvy s Polskem Zdeňkem 
ze Šternberka, Janem Jičínským z  Cimburka a  Vilémem z  Rýzmberka na  Rábí, na  polské 
straně též dějepiscem Janem Dlugošem v Bytomi 25.–29. listopadu 1460, s. 540–545 k Polsku 
v  roce 1462, s. 755 k  smlouvě s Uhry zřejmě za účasti Antonia Mariniho 14. dubna 1464, 
s. 755–765 k Francii v roce 1464 a srov. dále.



49
Mírová a propagační poselstva krále Jiřího z Poděbrad 
v letech 1461–1467

ském povstání v Janově 12. června 1461, porážce papežského vojska, turec-
kém obležení Trapezuntu a smrti tehdejšího sultána (Mehmeda II.) na Kypru 
úplně na závěr napsal: „Rač V/aše/ V/ýsosti/ věděti zajisté, že sem něco no-
vého vymyslil, ježto jest věc nedomnělá a dotýče se VV. Chci, aby každý věděl 
a rozuměl, jestliže VV. a král Uherský a král Polský dobře spolu budete, já 
vymyslím jeden vtip, jehož sem nepravil žádnému, jedno papeži, i  kteráž-
to věc vyzdvihne vieru Kristovu, jako kdy učinili sú Gottfrädové z Bulionu. 
Žádnému v světě nezjevím, jedno papeži a VV.“4 

S Mariniho legací nepřímo souviselo poselstvo, jež mírový plán v podstatě 
vyvolalo: Bylo to poselstvo Zdeňka Kostky z  Postupic, Antonia Mariniho, 
kancléře Prokopa z Rabštejna (pouze poslední dva byli katolíci!), husitského 
děkana u sv. Apolináře M. Václava z Vrbna a utrakvistického administrátora 
M. Václava Korandy ml. k  papežské kurii o  složení královy poslušnosti 
papeži a  potvrzení kompaktát od  pověření 28. ledna až do  března 1462. 
To po  slibu poslušnosti 21. března a  zrušení kompaktát papežem Piem II. 
31. března dopadlo neúspěšně a odstartovalo tak Jiřího a Mariniho mírový 
plán „Parlamentu“.5 

2) Jednání králů Jiřího z Poděbrad a Kazimíra IV. (1444–1492) ve Velkém 
Hlohově od 18. do 30. května 1462 se 24 zástupci na každé straně (včetně Al-
brechta Kostky z Postupic, dále Zdeňka ze Šternberka, olomouckého biskupa 
Tasa z Boskovic, vratislavského biskupa Jošta z Rožmberka aj. a zřejmě i Ma-
riniho), při kterém obě strany uzavřely smlouvu o přátelství a pomoci proti 
každému, zvláště Turkům, s výjimkou papeže 27. května 1462. V preambuli 
4 Palacký, František (ed.): Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmens und seiner Nachbar-

länder im Zeitalter Georg’s von Podiebrad (1450–1471). In: Fontes rerum Austriacarum (dále 
jen FRA). II, 20, Vídeň 1860, s. 243, č. 238 zpráva Fantina de Valle z 5. dubna 1461, Řím 
o příchodu pana „Antonius Gallicus“; Týž: Psaní králi Jiřímu z města Viterbie léta 1461 8. srp-
na. Časopis Společnosti vlasteneckého Museum v Čechách (dále jen ČSVMČ), 2, 1828, č. 3, 
s. 21–24, k vzniku první ideje mírového plánu, citát ze s. 24; Urbánek, R: Věk poděbradský. 
ČD. III, 4, s. 397, pozn. 111, s. 540 k příchodu a odchodu Mariniho, s. 508–509, pozn. 189 
a 190 k Mariniho listu z 8. srpna 1461. 

5 FRA, II, 20, s. 268–269, č. 276, zpráva z března 1462 včetně účasti „Antonius carbonista de 
Francia laicus“. Další zpráva o poselstvu V. Korandy ml., Poselství krále Jiřího do Říma k papeži 
roku 1462. In: Archiv český (dále jen AČ), VIII. Patera, Adolf (ed.): Praha 1888, s. 321–364, 
zvl. s. 355–356 s  přímluvou za  Poděbrada císařského zplnomocněnce Wolfganga Forchte-
nauera, též Výbor z  literatury české. II. Erben, Karel Jaromír (ed.): Praha 1868, s. 662–714. 
K tomu Urbánek, R.: Věk poděbradský. ČD. III, 4, s. 522, 533. Zdeněk Kostka se jako český 
diplomat spolu s Janem z Pernštejna účastnil českého poselstva do Polska (Toruně) v květnu 
1454 v záležitosti počínajícího konfl iktu Polska s Řádem německých rytířů, tamtéž, ČD. III, 2, 
s. 895; Heymann, Frederick G.: George of Bohemia. King of Heretics. Princeton – New Jersey 
1965, s. 262–278 k poselstvu do Říma a poté již jen jediné diplomatické misi Zdeňka Kostky 
s Prokopem z Rabštejna k císaři Fridrichovi III. v březnu 1464, tamtéž, s. 375, srov. zde pozn. 
17. 
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smlouvy je již uveden poukaz na stav veřejných věcí, církve, víry, císařství 
a poddaných a na útoky Turků a ztrátu řady křesťanských panství, opakující 
se jak v Mariniho Memorandu, tak i jeho Parlamentu. Král Jiří Poděbradský 
po poradě žádal krále Kazimíra IV. o uzavření smluv a vyzval jej k uzavře-
ní spolku a dohody: „ad hoc accendente consilio, bona cum deliberatione 
hanc pacta que sequuntur cum jam serenissimo domino Kazimiro rege Po-
loniae petigimus, hanc unionem invivimus et concordiam presentibus faci-
mus.“ V tomto prvním spolku se oba panovníci zavázali v případě napadení 
Turky poskytnout si vzájemně podporu a účinnou pomoc: „adjutorium et 
eff ectuale auxilium dare et parare tenebimur et obligabimur, tenemur et ob-
ligamur.“ Ve smlouvě je dále několik ustanovení hospodářského charakteru 
o vzájemném neškodění si poddaných a jejich trestání, zachovávání bezpeč-
nosti cest, odvádění cel a dávek a zabránění šíření falešné mince. V důležitém 
příspěvku poukázal Roman Heck, že nejméně v  pěti bodech se hlohovská 
smlouva shodovala s  Mariniho Memorandem (viz předešlé zmenšování 
počtu křesťanských panství Turky, příbuzné pojmy „respublica christiana“ 
a „christianitas“, vzájemné neškodění si, úprava sporů poddaných a ještě po-
vinnost panovníků nezačínat války, poslední tři body obsahovala již přátel-
ská smlouva v Bytomi z 29. listopadu 1460). Tudíž jeho Memorandum, které 
se výslovně obrací na oba zúčastněné panovníky, muselo být formulováno či 
už vzniklo před summitem v květnu 1462, což bylo ovšem v rozporu s dato-
váním Rudolfa Urbánka.6 

3) Ke schůzce či během jednání ve Velkém Hlohově Antonius Marini se-
stavil v květnu spíše než v červnu Memorandum (s projektem křesťanské ligy, 
výpravou proti Turkům a s místem zasedání v Benátkách) a  jednal o něm, 
návrhu spolku křesťanských panovníků a  křížové výpravě proti Turkům 
v Benátkách v červenci a před 9. srpnem 1462 (tam králem Jiřím pověřen 

6 Markgraf, Hermann (ed.): Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter Georgs von Podie-
brad. In: Scriptores rerum Silesiacarum. VIII. Vratislav 1873, s. 97–100, zvl. s. 98 a 99 s edicí 
smlouvy „Concordia dominorum principum ac regis Bohemiae et Poloniae in Glogavia facta, 
anno 1462“ z 27. května 1462, Velký Hlohov. K jednání v Hlohově Urbánek, R.: Věk podě-
bradský. ČD. III, 4, s. 540–545, k dataci Memoranda tamtéž, s. 220, 584 a pozn. 26; k časnější 
dataci Memoranda Heck, Roman: Zjazd glogowski w 1462 r. Varšava – Vratislav 1962; Týž: 
Polen und das Friedensprojekt Georgs von Podiebrad. In: Sborník Cultus pacis, s. 97–107, zvl. 
s. 101–102, k Bytomi s. 98–99, rovněž před Hlohov datoval Memorandum Heymann, F. G.: 
c. d., s. 300, z účasti Bavorska, kde byl kancléřem Ludvíka Bavorského dr. Martin Mair, vyvo-
dil jeho velmi pravděpodobnou účast na redakci Memoranda, tamtéž, s. 300, pozn. 18 a též 
i  Jiřího, tamtéž, s. 301, samotný plán Parlamentu považoval za uložený v polské královské 
kanceláři již v Hlohově a datoval jej tak do roku 1462 místo nyní přijímaného roku 1463, 
srov. s. 304, pozn. 29 a o projektu s. 304–311, naopak Odložilík, Otakar: Th e hussite King. 
Bohemia in European Aff airs 1440–1471. New Brunswick – New Jersey 1965, s. 142 následoval 
R. Urbánka v představení ideje Memoranda v Hlohově a jeho sepsání až poté. 
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3. července 1462). Toho srpnového dne Marini (Antonio Gallico) přednesl 
signorii návrh českého a polského krále (to odkazuje k Hlohovu) k uzavře-
ní spolku proti Turkům, s tím, že spolek obsáhne království Francie, Čech, 
Polska, Uher, knížectví Burgundska a Saska (omylem místo Bavorska?) a Be-
nátskou republiku se záměrem zničení a vyhlazení tohoto společného pro-
radného nepřítele křížovou výpravou: „sancte expeditioni contra perfi dum 
hostem.“ Benátky si sice vyhradily přistoupení papeže Pia II., ale vyzvaly čes-
kého vyslance, aby v začatém jednání pokračoval.7

Z Benátek se Marini velmi pravděpodobně vrátil do Prahy a poté kon-
cem roku 1462 nejprve do  Uher a  do  Milána. Do  Burgundska přišel před 
18. listopadem 1462 (podle burgundských účtů) a do Francie koncem roku, 
dále kolem 13. ledna a setrval tu nejméně do 28. ledna 1463. Neboť podle 
znění milánské relace Otty de Carretta z 13. ledna 1463 byl Marini předtím 
v Uhrách a v době jejího sepsání ve Francii a podle papežské relace Vavřin-
ce Roverella z konce roku 1462 potkal její autor Mariniho předtím v Miláně 
a v době sepsání měl být ve Francii. Ve Francii Marini získal od krále Ludví-
ka XI. (1461–1483) jeho list Kazimírovi IV. ze 28. ledna 1463 se souhlasem 
s česko-polskou dohodou v Hlohově, jenž přinesl do Polska asi na podzimní 
sněm v roce 1463.

Počátkem roku 1463 se podle zprávy z  17. března 1463 znovu objevil 
v  Benátkách s  pověřením českého, polského a  francouzského krále jednat 
ve Francii, a to před sepsáním Parlamentu asi v květnu 1463. Tehdy 17. břez-
na Benátky Mariniho („miles Antonius de Grationopoli“) pověřily předáním 
odpovědi jednak francouzskému králi Ludvíkovi XI. a  jednak po  návratu 
z  Francie poselstvím k  českému králi v  záležitosti spolku na  obranu křes-
ťanské víry s  královstvími Čech, Polska, Uher a  knížectví Bavorska. Králi 
Ludvíkovi XI. oznámily, že se souhlasem králů Čech a  Polska poslaly vy-
slance do Uher z důvodu jejich velkého ohrožení. Obdobně českého krále 
uvědomily o přípravě svaté výpravy, informování krále Francie, ale i Polska 
(listy z 26. března a 14. června 1463), Uher a Bavorska a vyzvaly ho rovněž 

7 FRA, II, 20, s. 289–290, č. 295 zpráva z 9. srpna 1462. K Memorandu Šmahel, František: 
Antonio Marini z Grenoblu a jeho „Memorandum“ o nutnosti protiturecké aliance. In: Křížové 
výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfl iktů (dále jen Křížové 
výpravy v pozdním středověku). Red. Soukup, Pavel – Svátek, Jaroslav a kol.: Praha 2010, 
s. 171–178, zvl. s. 173 k době vzniku Memoranda až po Hlohově a před 9. srpnem 1462; Týž: 
„Memorandum“ Antonia Mariniho z Grenoblu o udatném postupu proti Turkům. In: Křížo-
vé výpravy v  pozdním středověku, s. 179–190, Urbánek, R.: Věk poděbradský. ČD. III, 4, 
s. 218–220, 583–589 k Memorandu, s. 583 pozn. 24 o záměně Bavorska za Sasko.
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k  poslání posla do  Uher k  povzbuzení krále Matyáše Korvína, eventuálně 
s nabídkou pomoci.8 

Ze dne 18. dubna 1463 pochází zpráva o odeslání benátského vyslance 
Jana Aymo Stura do Uher, kterému byl svěřen jak Mariniho návrh spolku pa-
novníků a protiturecké výpravy, tak „konkurenční“ instrukce od papežského 
vyslance pana de Luca a  z  dóžecí rady. Podle zprávy kardinála Bessariona 
papeži z 26. července 1463, jednajícího v Benátkách, ten se signorií jednal 
především o přípravě křížové výpravy proti Turkům a jejím hrazení z desá-
tek a  dalších dávek. Dále Bessarion dosvědčil vyslání benátského vyslance 
do Uher a dalšího vyslance, patricije Pavla Mauricena (Morosini) ve stejné 
záležitosti do Německa, Čech a Polska, přičemž zpravoval o nabídce pomoci 
Burgundska a nutnosti k tomu přesvědčit krále Francie. Podle jeho další zprá-
vy kardinálovi z Pavie z 28. srpna 1463, předchozího dne 27. srpna Benátča-
né na  náměstí sv. Marka veřejně vyhlásili křížovou výpravu proti Turkům 
k znovudobytí poloostrova Peloponésu (Morei) a uzavřeli dohodu s albán-
ským knížetem Jiřím Skanderbegem o zaslání vojenské pomoci. Jednání kar-
dinála Bessariona s Benátkami ovšem směřovalo k prosazení konkurenčního 
papežského projektu křížové výpravy, kterou podpořilo Burgundsko, a tyto 
tři mocnosti spolu skutečně uzavřely protitureckou ligu 19. října 1463 po-
dle benátské relace z 4. listopadu 1463. (Již předtím bezprostředně po dobytí 
Bosny Turky uzavřely spojenectví Benátky s Uhrami 12. září 1463.) V odpo-
vědi Benátek králi Jiřímu Poděbradskému z téhož dne s informacemi o této 
lize a uzavření příměří s císařským Terstem prostřednictvím papežské kurie 
vlastně Benátky defi nitivně odmítly Jiřího návrh spolku křesťanských pa-
novníků. V  téže době koncem října 1463 zpravoval vyslanec Peter Knorre 
z Bruselu, že podle zprávy z Prahy, král Jiří Poděbradský očekával poselství 
z Francie a Burgundska, asi reagující na Mariniho misi, které ale zřejmě ne-
dorazilo, a že list „von Anthonio Marino“ určený českému králi byl přečten 
na zemském sněmu.9 

8 Urbánek, R.: ČD. III, 4, s. 590–593, 597, 600–603, 607 a 752 k Mariniho poselstvím do Bená-
tek a Francie (jež podle nečetných zpráv nedovedeme odlišit); Odložilík, O.: c. d., s. 151–155, 
zde pojednal o Parlamentu, podle autora sepsal Marini svůj návrh po první návštěvě Benátek 
asi v Praze v roce 1462 před návštěvou Francie a Burgundska (k 18. listopadu 1462, též studie 
Huesmann, J. M. zde v pozn. 13), aniž Odložilík věděl o jeho jednáních v Uhrách a Miláně; 
Mikulka, Jaromír: Jiří z Poděbrad a plán mírového uspořádání Evropy. Slovanský přehled, 50, 
1964, č. 2 a 3, s. 75–80, 154–159, zvl. s. 80 o Marinim, že přinesl do Polska list krále Ludví-
ka XI. Kazimírovi IV. z 28. ledna 1463; Heck, R.: Polen und das Friedensprojekt, s. 103, 107, 
pozn. 32 a 34 k listům z 28. ledna, 26. března a 14. června 1463. 

9 FRA, II, 20, s. 290–294, č. 295, zprávy z 17. března (výše), 18. dubna, 23. června a 4. listopadu 
1463; Bachmann, Adolf (ed.): Urkundliche Nachträge zur österreichische-deutsche Geschichte 
im Zeitalter Kaiser Fridrich III. In: FRA, 46, Diplomata et acta. Vídeň 1892, s. 18–21, č. 12 Be-
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Marini poprvé o projektu Parlamentu psal ve své Radě králi o zlepšení 
kupectví v Čechách asi z konce roku 1462 či z jara 1463, kde při odpovědích 
na první dvě královy otázky: jak smířit Čechy s římskou církví a  jak zahr-
nout všechny panovníky do jedné smlouvy nejprve napsal: „že lepší obyčej, 
svatějčí ani ušlechtilejší nenie, mimo parlament již častokrát V/aší/ M/ilosti/ 
pověděné:, a aby najkřesťanštější král Franský byl najvyšší ten, jenžby to jed-
nal V/aší/ J/asnos/ti a všeho lidu Českého“ a u druhé otázky potom: „skrze 
poselstvie, kteréž pro V/aši/ J/asnos/t po všech křesťanských národiech učinil 
sem, jakož řečeno jest o novém parlamentu“. Jestliže Memorandum připravil 
Antonius Marini pro jednání zřejmě již s Polskem a jistě s Benátskou signorií 
před 9. srpnem 1462, tak širší Parlament s propracovanějším návrhem spolku 
křesťanských panovníků, protiturecké aliance a mírového řešení sporů u me-
zinárodního soudu, dále na valném shromáždění delegátů a radě panovníků 
s místem zasedání v Basileji (poprvé 26. února 1464) připravil týž autor pro 
jednání zejména s Francií. To mohlo být aktuální až po vyhýbavých odpově-
dích v Benátkách z 17. března 1463 a jejich dalším jednání v dubnu, červenci 
a srpnu téhož roku. Tomu by odpovídalo časové zařazení vzniku Parlamen-
tu ke  květnu 1463, podle zápisu Parlamentu v  registrech polské královské 
kanceláře Metryce koronne v červnu 1463, otázkou zůstává vznik předchozí 
Rady králi ke zlepšení kupectví v Čechách na jaře, či počátkem roku 1463, 
podle Václava Vaněčka snad již koncem roku 1462 (po prvních obtížích v Be-
nátkách?). Podle Františka Šmahela také mezi Memorandem a Parlamentem 
je mnohem více styčných bodů, než připouštělo starší bádání. Český a fran-
couzský vyslanec Marini zamířil snad do Polska na tamější sněm v Piotrkowě 
v  říjnu 1463, kde byl návrh Parlamentu předložený Marinim projednáván 
(podle zápisu v královských registrech), a nakonec do Uher v době koruno-
vace Matyáše Uherského 29. března, s nímž přes Matyášovy výhrady ve věci 
laického koncilu uzavřel smlouvu o spojenectví 14. dubna 1464.10 

ssarionova zpráva z 26. července 1463, tamtéž, s. 21, č. 13 Bessarionova zpráva z 29. července 
1463, tamtéž, s. 21–22, č. 14 Bessarionova zpráva z 28. srpna 1463 a tamtéž, s. 23–27, č. 16 
zpráva Petra Knorra z konce října 1463. 

10 Vaněček, V.: Historický význam projektu krále Jiřího a  vědecké problémy kolem něho (dále 
jen Historický význam projektu krále Jiřího). In: Všeobecná mírová organizace, s. 7–58, zvl. 
s. 32 k dataci „Parlamentu“ do léta 1463 podle znění v registrech polské královské kanceláře 
tzv. Metryce koronne, tamtéž k dataci Rady do roku 1462, s. 14–18, 21 k organizační struk-
tuře projektu; Kejř, Jiří: Text mírového návrhu krále Jiřího. In: Všeobecná mírová organizace, 
s. 61–69 edice Parlamentu jako Tractatus pacis toti christianitati fi ende a Kincl, J.: Překlad: 
Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu, tamtéž, s. 71–79. Na zápis v Metryce koronne 
poprvé upozornil Heck, R.: Czeski plan zwiazku wladców europejskich z lat 1462–1464 a Pol-
ska. In: Studia z dziejów polskich i czechoslowackich, I. Vratislav 1960, s. 155–182, zvl. s. 169, 
pozn. 50; za ofi ciální kopii původního textu a nejstarší verzi jej označil Kejř, J.: Manuscrits, 
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4) Poté následovalo poselstvo Albrechta Kostky z  Postupic (s  českým 
plnomocenstvím) a Antonia Mariniho (s polským a uherským plnomocen-
stvím) do Francie od 16. května do 14. září 1464, při kterém byla s Francií 
po několika slyšeních a jednáních uzavřena smlouva o přátelství 18. červen-
ce 1464 navzdory půhonu papeže Pia II. na krále Jiřího z Poděbrad z 16. červ-
na 1464. České poselstvo francouzskému králi Ludvíkovi XI. předložilo 
návrh Parlamentu, který ale královi rádci odmítli. Král Ludvík XI. se v tomto 
období od února 1463 do září 1464 v duchu galikanismu odvrátil od papež-
ské kurie a  v  říjnu 1464 dokonce obnovil ustanovení galikanismu (tj. při-
svojení desátku a  obsazování obročí ve  Francii králem a  nikoli papežem), 
což umožnilo alespoň uzavření přátelské smlouvy. V rámci tohoto přátelství 
dokonce král Ludvík jmenoval členem své královské rady kališníka Albrechta 
Kostku z Postupic, tj. z hlediska papežské kurie a přes Ludvíkovo ohrazení 
vůči českému husitství kacíře, a vratislavského biskupa Jošta z Rožmberka. 
Česká historiografi e v podstatě nepřihlíží k vlastním Ludvíkovým zájmům 
při uzavření této smlouvy, Ludvík XI. totiž právě v červnu 1464 vyhlásil válku 
říšskému městu Méty s požadavkem složení holdu, v létě 1464 potom chystal 
tažení do Itálie s cílem získat titul římského krále a při tom udělit investitu-
ru (schválení lén) vládcům Burgundska a Lucemburska Filipu III. Dobrému 
a Milánska Francesku Sforzovi za přijetí jejich vojenské pomoci. Přátelskou 
smlouvou si Ludvík XI. v Římské říši zajistil vojenskou neutralitu krále Jiřího 
z Poděbrad.11 

éditions et traductions du projet. In: Sborník Cultus pacis, s. 75–82, zvl. s. 76; Urbánek, R.: 
Věk poděbradský. ČD. III, 4, s. 220, 580–582, 596–600, 755–765 k Parlamentu; Čornej, Petr 
– Bartlová, Milena: Velké dějiny zemí Koruny české. VI. Praha – Litomyšl 2007, s. 207–211 
především k  Parlamentu; Heck, R.: Polen und das Friedensprojekt, s. 104, 107, pozn. 43 
k pravděpodobné přítomnosti Mariniho v Piotrkowě. Na čtvrtý rozměr mírového projektu, 
a sice nápravný upozornil podle data zahájení v neděli Reminiscere (26. 2. 1464) v době půstu 
a pokání Boubín, J.: Mírový projekt Jiřího z Poděbrad. Východočeské listy historické, 25, 2008, 
s. 27–39, zvl. s. 36–39. K Radě králi již Palacký, F.: Rada králi Jiřímu o zlepšení kupectví v Če-
chách psaná asi leta 1463. (Ze starého rukopisu v archivu hradeckém). ČSVMČ, 2, 1828, č. 3, 
s. 3–20, zvl. s. 10; též Výbor z literatury české. II, s. 778–792. Nejnověji Boubín, J.: Projekt krále 
Jiřího. Jeho geneze, proměny a ztroskotání. In: Boubín, J. a kol.: Hledání nové Evropy, s. 45–74, 
zvl. s. 53, 60–61 poukázal na rozdíl mezi Memorandem a Parlamentem analýzou pojmosloví, 
jestliže v Memorandu jsou Turci zmíněni 14× a pax (mír) šestkrát, potom v Parlamentu je 
poměr opačný: mír je zmíněn 26× a Turci pouze osmkrát a na s. 62 o odmítnutí mocenských 
nároků císaře a papeže oproti projektu Pierra Duboise z počátku 14. století. 

11 Urbánek, R.: Věk poděbradský. ČD. III, 4, s. 755–765; Macek, Josef: K zahraniční politice 
krále Jiřího. Československý časopis historický (dále jen ČSČH), 13, 1965, s. 19–48, zvl. s. 30, 
36, autor se ale více zabýval souvislostmi s  předchozími mírovými návrhy a  poté vyvrátil 
Palackého mínění o ústupnosti papežské kurie k poslední Jiřího nabídce přednesené v Římě 
prostřednictvím poselstva saských knížat Arnošta a Albrechta po 20. březnu 1471; Lassal-
monie, Jean-Francois: Ludvík XI., Jiří z  Poděbrad a  křížová výprava. In: Křížové výpravy 
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U tohoto poselstva známe přesně jeho „technické parametry“, dobu pře-
pravy 93 dní (kromě 31 dnů pobytu a jednání ve Francii), z toho 73 dní jíz-
dy a 18 dní odpočinku, přičemž poselstvo ujelo 486 mil (různé míle, velké, 
velmi velké, české i malé), takže cestovní rychlost činila průměrně 5,34 mil 
a ve dnech jízdy 6,66 mil. Nejvíce ve Francii urazilo poselstvo 13 a 12 mil, 
takže mezi 77–144 km a průměrně v době jízdy mezi 39–74 km, nejspíše asi 
60 km, což je rychlost dosti vysoká.12

5) Poutnická výprava či neofi ciální a zřejmě propagační poselstvo Jaro-
slava Lva z Rožmitálu do západní Evropy od 28. listopadu 1465 do počát-
ku února (asi 10. února) 1467, jež zřejmě reagovalo na  vyhlášení nového 
půhonu na krále Jiřího Poděbradského papežem Pavlem II. 2. srpna 1465. 
Ačkoliv bylo toto poselstvo v nové situaci maskováno jako soukromá výprava 
pana Lva s poznávacím, rytířským a poutnickým charakterem, ve skutečnosti 
představovalo nový tah krále Jiřího na politické šachovnici Evropy, neboť jeho 
úkol byl podle Urbánka přímluvčí za kaceřovaného krále či obecně diploma-
tický anebo podle novější literatury především propagační, představit Čechy 

v pozdním středověku, s. 191–201, zvl. s. 192 ke galikanismu krále Ludvíka XI.; Heymann, 
F. G.: c. d., s. 309–311 zřejmě oprávněně dospěl k původní Poděbradově aspiraci na první 
pětileté předsednictví spolku v Basileji v rámci „národu“ Germánie (o císaři se tu návrh vůbec 
nezmiňuje!, ani o ohrožených Uhrách!), takže návrh na předsednictví francouzského krále 
Ludvíka XI. po 26. únoru 1464 byl již modifi kovaným ústupkem. Regesty Jiřího a Ludvíkova 
zplnomocnění a smlouvy u Haas, Antonín (ed.): Archiv Koruny české. 6. Katalogy listin z let 
1438–1526. Praha 1958, s. 95, č. 169 (16. 5. 1464, Praha), s. 95, č. 171 (14.7.1464, Dieppe) 
a s. 96, č. 172 (18.7.1464, Dieppe), český překlad smlouvy u Macek, J.: Jiří z Poděbrad. Praha 
1967, s. 261–264, zpráva o tažení Ludvíka XI. do Itálie od Jiřího královského sekretáře Jošta 
z Einsidel z Prahy ze 4. července 1464 in: FRA, II, 20, s. 333–334, č. 318; k tomu Urbánek, R.: 
Věk poděbradský. ČD. III, 4, s. 695, 759. Nejnověji z právnického hlediska ozřejmil ztroskotání 
právnicky promyšleného mírového plánu Malý, Karel: Právní povaha mírového návrhu krále 
Jiřího z Poděbrad. In: Boubín, J. a kol.: Hledání nové Evropy, s. 75–84, zvl. s. 76–80, 83 ohled-
ně existence mezinárodního práva v samých počátcích, bez existence pojmu státní suverenity, 
tehdy stále omezené jednak římským císařstvím a  jednak papežstvím, na  což poukazovali 
francouzští rádcové Ludvíka XI., zatímco Jiřího plán nebral ohled na císaře a pouze při výběru 
desátků na obranu unie počítal s papežem, tamtéž, s. 80. 

12 Malysz, Bohdan: Najstarsza czeska relacja podróznicza. Poselstwo Jerzego z  Podiebradów 
do Francji w roku 1464 w świetle dziennika Jaroslawa. Český Těšín 2004, s. 90, autor rozebral 
podle Jaroslavova deníku (srov. níže) cestu do Francie o 36 dnech, 28 dnech jízdy a 8 dnech 
odpočinku v 176 mílích, průměrnou rychlostí 4,89 mil a ve dny jízdy 6,29 mil a zpáteční cestu 
o 55 dnech, 45 dnech jízdy a 10 dnech odpočinku v 310 mílích, průměrnou rychlostí 5,64 
mil a ve dny jízdy 6,89 mil, tamtéž, s. 86 a 89–90, sestavil cestovní diář poselstva po dnech, 
v němž ale na s. 84 posunul noclehy poselstva v období 20.–24. května 1464 o jeden den do-
předu, takže v Tachově určil jen dva dny pobytu místo tří a do Norimberka určil první nocleh 
na 23. května; správně podle R. Urbánka (práce cit. v další poznámce) 24. května 1464, tam-
též, s. 83–84, tiskové chyby jsou u počtu mil k 31. květnu a 9. červnu 1464, tamtéž, s. 84–85, 
česká a francouzská míle měla 11 km, malá 5,91 km, tamtéž, s. 90. 
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nikoliv jako kacíře, ale jako pravé křesťany – katolíky a jako národ velmi zdat-
ných válečníků. Tuto charakterizaci přinesl vedle jiných Petr Čornej, snad 
bylo podle něj i sondážním poselstvem, a podle mě snad trochu i výzvědným 
poselstvem. Zatím bylo v  naší historiografi i málo povšimnuto pramenné 
svědectví Jutty Huesmann z účetních knih burgundského dvora, kde nalezla 
zaplacení útraty za 30 členů poselstva vedeného Lvem z Rožmitálu a Janem 
Žehrovským z  Kolovrat v  hostinci v  Bruselu ve  výši 306 livrů ve  dnech 
22. ledna–10. února 1466 a jeho jednání s vévodou Filipem Dobrým o „pour 
matieres secretes“, tj. tajných tématech, což jednoznačně dokládá politický 
a diplomatický význam poselstva.13 

Poselstvo Lva z Rožmitálu bylo přijato na řadě západoevropských dvorů, 
o čemž svědčí jemu vystavené glejty a cestovní pasy. Rudolf Urbánek sice otis-
kl dva z těchto glejtů české královny Johany a císaře Fridricha III., u ostatních 
však uvedl jen vydavatele a jejich místa a data vystavení, aniž vysvětlil, odkud 
čerpal své informace. Před nedávnem Werner Paravicini nejen otiskl seznam 
všech 22 známých glejtů a pasů s údaji o jejich vydavatelích, místě a datu vy-
dání, jejich edicích a zmínkách o nich v našich dvou cestopisech a případně 
dokonce archivním uchování, ale rozsáhle rozebral vztah těchto glejtů k Šaš-
kově a Tetzelově cestopisu, upozornil na dosud uchované zprávy a originály 
glejtů v archivech ve Francii a Španělsku, analyzoval uvedené charakteristi-
ky Rožmitálovy mise v těchto glejtech a uvedl ještě celou řadu dalších sku-
tečností. Samotné glejty a pasy rozdělil na zmíněné v cestopisech a otištěné 
v roce 1577, na zmíněné v cestopisech, ale neotištěné v roce 1577, na nezmí-
něné v cestopisech, ale otištěné v roce 1577 a zmíněné v cestopisech, ale ne-
vystavené. Obdobně vedle záznamu o poselstvu v Bruselu u J. M. Huesmann 

13 Urbánek, R.: Ve službách Jiříka krále, Deníky panoše Jaroslava a Václava Šaška z Bířkova (dále 
jen Ve službách Jiříka krále). Praha 1940, v úvodní studii České cesty na západ a nejstarší dva 
české cestopisy, s. XXII, XXVII k přímluvčímu a poté diplomatickému významu Rožmitálova 
poselstva, k  vydání těchto cestopisů a  cestopisu Gabriela Tetzela srv. zde níže; Heymann, 
F. G.: c. d., s. 443 se vůbec významem Rožmitálovy výpravy nezabýval; Odložilík, O.: 
c. d., s. 174–175 k  pozorovacímu a  kontakty navazujícímu významu poselstva; Macek, J.: 
Jiří z Poděbrad, s. 180 k neofi ciálnímu a mírumilovnému významu poselstva; Čornej, P. – 
Bartlová, M.: c. d., VI, s. 228–230 k propagačnímu a sondážnímu významu Rožmitálova 
poselstva; Huesmann, Jutta M.: Über einige Aspekte des Aufenthaltes Leos von Rožmitál an 
Hof Philipps des Guten von Burgund (1466). Středočeský sborník historický, 25, 1999, s. 49–61, 
zvl. s. 54 o zaplacení útraty (ale pas byl vystaven 40 členům poselstva), s. 52 o tajném jedná-
ní, s. 51, 60 objevitelsky k  politickému a  dvorskému poslání Rožmitálova poselstva, s. 51, 
pozn. 18 též k tajným jednáním Mariniho v Bruselu před 18. listopadem 1462 a zaplacení jeho 
útraty 61 livrů 10 s.; Johanek, Petr: Und thet meinen herrn gar gross eer. Die Rittersreis des Lew 
von Rožmital. In: Literatur – Geschichte – Literaturgeschichte. Beiträge zur mediävistischen 
Literaturwissenschaft . Festschrift  für Volker Honemann zum 60. Geburtstag. Frankfurt am 
Main 2003, s. 456–480, zvl. s. 480 ke kavalírskému významu.
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nalezl další záznam v burgundských účtech z 30. ledna 1466 o přítomnosti 
Lva z Rožmitálu a Jana Žehrovského na dvoře Filipa III. Dobrého v Bruselu 
(„le seigneur de Rocendale, du royaulme de Behaigne, et frere de la royne 
dudit Behaigne, le conte de Zeeharowyt“) a též ve vévodově itineráři („Ro-
thenthal – Tschenkowitz“), dále ve ztracených bretoňských účtech o udělení 
řádu hermelínu v květnu 1466 („frere de la Royne de Boemye“) a o udělení 
aragonského řádu králem Janem II. z 20. října 1466 v Zaragoze a o vystavení 
glejtu stavy Katalánska z 2. listopadu 1466 v Barceloně. V glejtech též na lezl 
uvedené důvody výpravy – poznávací (v Miláně byl dokonce Rožmitál při-
rovnán k antickému hrdinovi Odysseovi), rytířský, zdokonalení šlechtického 
chování, poutnický a tytéž čtyři motivy shledal i v obou cestopisech. Paravi-
cini snad jednou připustil diplomatický a politický úkol poselstva a dokonce 
si položil otázku možné obnovy mírového plánu jako legitimace krále Jiřího 
z Poděbrad na evropských dvorech. A ještě napodruhé upozornil na důležité 
místo Šaškova cestopisu, kde angličtí piráti nabízeli Rožmitálovi doprovod až 
do Santiaga da Compostella, ale on dal přednost cestě na dvůr francouzského 
a sicilského krále. V samotném závěru své studie Paravicini vyvrátil původní 
všeobecný názor o zachycení většiny glejtů a pasů v obou cestopisech. Do-
spěl k názoru, že tyto glejty byly otištěny až v prvém vydání Šaškova cestopi-
su v roce 1577, takže to byl sám biskup Stanislav Pavlovský či jím pověřený 
editor, kdo tyto glejty našel v tehdejším archivu pánů z Rožmitálu, přičemž 
několik dalších glejtů je v cestopisech zmíněno, aniž je nyní známe. Z toho 
plyne, že Rožmitálovo poselstvo do Čech přivezlo celou řadu listin – glejtů 
a cestovních pasů, listin na udělení řádů a dalších písemností.14 Poselstva se 
možná zúčastnil Rožmitálův syn Zdeněk Lev z Rožmitálu (viz kapitolu o per-
sonální skladbě poselstev). 

Na  česko-francouzskou smlouvu o  přátelství navázala dvě poselstva 
z  let 1466 a 1467, která ale již nerozvíjela Mariniho a Poděbradův mírový 
plán: Poselstvo hradišťského mnicha Jana Starústky (či Staruostky) z Hranic 
do  Francie od  pověření 15. září 1466 (kdy a  jak proběhlo vlastní jednání, 

14 Urbánek, R.: Ve  službách Jiříka krále, s. 186–189 k  listům císaře Fridricha III. a  královny 
Johany; Paravicini, Werner: Bericht und Dokument. Leo von Rožmitál unterwegs zu den Hö-
fen Europas (1465–1466). Archiv für Kulturgeschichte, 92, 2010, s. 253–307, zvl. s. 294–298 
k  seznamu 22 glejtů včetně udělení aragonského řádu skleněného džbánu či Panny Marie 
(stola et jarra) z 20. října 1466 pod č. 19a, s. 258–267 k vztahu glejtů k oběma cestopisům, 
s. 271–273 k zprávám a glejtům v archivech Francie a Španělska, z toho k záznamu v bur-
gundských účtech a k itineráři na s. 272 a pozn. 104 tamtéž, na s. 275 k bretoňským účtům, 
s. 285–292 k charakteristikám Rožmitálovy cesty, z toho k Odysseovi na s. 287, dále na s. 255 
k diplomatickému významu poselstva, s. 281 k pirátům a s. 292–294 k otištění glejtů až v roce 
1577. Na záznamy v archivech Španělska upozornil již Baďura, Bohumil: Styky mezi Českým 
královstvím a Španělskem ve středověku. Táborský archiv, 7, 1995–1996, s. 5–87, zvl. s. 85–86. 
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nic nevíme). V pověřovací listině český král Jiří žádal francouzského krále 
o  přímluvu a  slyšení v  Římě, sliboval pomoc Ludvíkovi XI. a  oznámil, co 
již učinil pro restituci a obnovu kostelů a klášterů. Současně Jan Starústka 
do Francie přinesl opis Heimburkovy Apologie z téhož roku.15 

Následovalo poselstvo novocellského opata Gosvina Špána z  Barnštej-
na do  Francie od  pověření 4. ledna 1467 do  přijetí králem Ludvíkem XI. 
20. dubna 1467 a  navazující sice na  smlouvu o  přátelství, ale vůbec ne již 
mírové, ale s návrhem jednak protipapežské a proticísařské koalice, dále spo-
lečného útoku Čech, Francie, Dánska, Polska a některých říšských knížectví 
(Saska, Braniborska a Bavorska, asi omylem i Uher) na Burgundsko a získání 
Lucemburska a konečně s pověřením jednat o svolání koncilu francouzským 
králem Ludvíkem XI. Gosvin Špán poděkoval francouzskému králi rovněž 
za přímluvu u papeže v Římě. Král Ludvík XI. ve své odpovědi plně přijal 
první a třetí bod Špánova poselství, do koalice zahrnul ještě Milánsko, even-
tuálně Neapolsko, a souhlasil s přípravou koncilu, kde byl opět ochoten se 
za  českého krále přimluvit v  Římě i  s  požadavkem zachování basilejských 
kompaktát, pouze odsunul vojenskou akci. Gosvin Špán poté ve Francii jed-
nal s milánskými vyslanci, jimž navrhl uzavření smlouvy o přátelství (proti 
císaři Fridrichovi III. a  Benátkám) a  zajel snad dokonce do  Milána. Jiřího 
útok na Burgundsko vévody Filipa III. Dobrého nejen kvůli Lucembursku, 
ale i jako člena papežské a císařské koalice z října 1463, měl zřejmě potrestat 
Burgundsko jak za nepřistoupení a ztroskotání Jiřího mírového projektu, tak 
bezprostředně reagoval na přípravu burgundské křížové výpravy proti České 
koruně v roce 1466. To se ale změnilo v roce 1469.16

15 Macek, J.: Král Jiří a Francie v l. 1466–1468. ČSČH, 15, 1967, s. 497–534, zvl. s. 508–510, po-
věřovací listinu z 15. září 1466 otiskl tamtéž, s. 531. Opisy pověřovací listiny a Apologie našel 
J. Macek v Národní knihovně v Paříži. 

16 Tamtéž, s. 512–521, na straně 514 J. Macek opravil identifi kaci Gosvina Špána z Barnštejna 
a odlišil ho od rytíře Jana Špána z Barnštejna a vydal přesnější latinské téze Špánova poselství 
z Národní knihovny v Paříži (tam i opis pověřovací listiny) tamtéž, s. 532–533, odpověd‘ Lud-
víka XI. tamtéž, s. 521–524, o smlouvě s Milánskem tamtéž, s. 524–526; Pažout, Julius (ed.): 
König Georg von Böhmen und die Concilfrage im Jahre 1467. Ein Beitrag zur Geschichte von 
Böhmen. Archiv für österreichische Geschichte. 40, Vídeň 1869, s. 323–371, zvl. s. 357–371, 
příloha VI. vydal německou Špánovu zprávu, o  obou nepřátelských koalicích s. 360, 362–
363, na Gosvinovo poselstvo odpovědělo ohledně koncilu francouzské poselstvo, které při-
šlo do Prahy v létě 1467, tamtéž, s. 340; Marin, Olivier: Filip Dobrý, Burgundsko a křížové 
výpravy. In: De Lannoy, Guillebert: Cesty a poselstva. Svátek, Jaroslav – Nejedlý, Martin 
– Marin, Olivier – Soukup, Pavel (ed.): Praha 2009, s. 42–71, zvl. s. 64 a 69, kde se zmiňuje 
o vyslání dominikána Nicolase Jacquiera do Vratislavi s úlohou výzvěd a přípravy tažení proti 
Poděbradovi v roce 1466; Lassalmonie, J. F.: Ludvík XI., Jiří z Poděbrad, s. 195–196 ke Špá-
novu poselstvu a uzavření smlouvy o přátelství a vojenském spojenectví s vévodou Karlem 
Smělým Burgundským v Haagu v roce 1469, neboť Karel se distancoval od otcovy politiky; 
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Kromě uvedených poselstev a  legací spojených s prosazením mírového 
projektu a propagace krále Jiřího Poděbradského jsem již výše uvedl jejich 
návaznost na  předchozí smlouvy o  přátelství a  pomoci s  okolními státy 
a nyní mohu ještě dodat stálou aktivitu české diplomacie jednak do Římské 
říše na jednotlivé říšské sněmy, k císaři a říšským knížatům i s návrhy na re-
formu Říše jako v srpnu 1463, tak k římské kurii s cílem dosáhnout slyšení 
a usmíření s papežstvím jako v roce 1467 aj.17

3  Ideová podstata mírových a propagačních poselstev 
krále Jiřího z Poděbrad

Obecně se ideová podstata poselstev odvíjela od  středověkého poje-
tí míru v tehdejší feudální společnosti. V prvním křesťanském pojetí míru 
v rámci katolické církve jakoby v mystickém těle Kristově mělo být dosaže-
no harmonie všech částí církve. V žádném případě se nemohla na vytváře-
ní a udržování křesťanského míru podílet kacířská, tj. husitská část církve, 
zvláště po  zrušení kompaktát 31. března 1462. Jiříkův a  Mariniho mírový 
plán podle tohoto hlediska nemohl být v tehdejší Evropě úspěšný a zvláště 
po vyhlášení půhonu na kacířského českého krále Jiřího (vlastně již v před-
pokládané klatbě) k papežské stolici Piem II. 16. června 1464 a opětně Pav-
lem II. 2. srpna 1465 byl v podstatě již neproveditelný. V druhém obecném 
pojetí míru, jež se vyvinulo z římské právní instituce „pax romana“ v době 
antiky, kdy Řím tento mír mocensky nastolil a jenž byl vztahem síly, se před-

Heymann, F. G.: c. d., s. 549–550 zmínil další přátelské poselstvo Špána z Barnštejna do Fran-
cie na jaře 1469 a současně poselstvo Jiřího ze Steinu do Burgundska v červenci 1469, jež pod-
pořilo aspiraci Karla Smělého na Římské království proti římské kandidatuře uherského krále 
Matyáše Korvína (obě další „nemírová“ poselstva prosazovala současně již vojenské koalice!); 
Odložilík, O.: c. d., s. 238–241, 246 o téže misi rakouského šlechtice Jiřího ze Steinu, přítele 
Řehoře z Heimburka. 

17 FRA, II, 20, s. 313–319, č. 310, srpen 1463, Praha, tamtéž, s. 325–328, č. 315, vyslanci k císaři 
Fridrichovi III. o očištění z kacířství a slyšení, březen 1464, Vídeňské Nové Město, tamtéž, 
s. 407–419, č. 360, návrh apelace dr. Řehoře z Heimburka, 18. července 1466, Praha, tam-
též, s. 647–660, příloha A., Apologie dr. Řehoře Heimburka z roku 1467, tamtéž, s. 415–418, 
č. 366, čeští poslové Albrecht Kostka a Beneš z Veitmile na říšský sněm v Norimberku, 11. lis-
topadu 1466, tamtéž, s. 424–425, č. 373, zprostředkující poselstvo německých knížat k řím-
ské kurii, 25. ledna 1467, Praha, tamtéž, s. 610–615, č. 505, Manifest krále Jiřího o pomoc 
k říšským knížatům proti papeži, 1. ledna 1470, Praha. K Poděbradově rozhodčí roli v Říši, 
Uhrách (Matyáše Korvína s Jiskrou a bratříky) a Polsku (Kazimíra IV. s Řádem německých 
rytířů) nyní Šandera, Martin: Mírová diplomacie Jiřího z Poděbrad. In: Boubín, J. a kol.: Hle-
dání nové Evropy, s. 153–172, zvl. s. 163 a 164, kde přece jen o Jiřího podpoře Jiskrovi v letech 
1452 a 1460. 
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pokládalo nastolení míru mocenskými či diplomatickými prostředky. V ta-
kovém případě mohl být Jiřího a  Mariniho mírový plán částečně úspěšný 
aspoň v diplomatické rovině a v době jednání, nikoliv vynuceného míru, ale 
budování míru jako prostředku obrany husitského státu České koruny. Ko-
nečně ve třetím pojetí míru rovněž existujícím od antiky se mír chápal jako 
prostředek k zachování a udržování řádu, dále spravedlnosti, práva, pořádku, 
harmonie i svornosti a prosperity (sem by patřilo uzavírání landfrýdů, smluv 
o přátelství a podobně). Český král Jiří a Marini tu mohli navazovat na mí-
rotvorné dílo římského císaře Karla IV. a politiku říšských a zemských land-
frýdů od doby krále Václava IV. a v době husitské a pohusitské za tehdejšího 
bezvládí a v době krále Ladislava Pohrobka.18

4  Diplomatický význam Jiřího poselstev 

Diplomatický význam poselstev lze hodnotit právě na základě druhého 
obecného pojetí míru jako diplomatickou obranu husitského státu České 
koruny a současně jako pokus o nastolení po vzoru „pax romana“ jakého-
si „pax bohemica“ při souběžném budování mírového spolku křesťanských 
států, bránících Evropu proti Turkům. Krále Jiřího totiž již bezprostředně 
po  zrušení platnosti kompaktát 31. března 1462 katolický administrátor 
Hilarius Litoměřický varoval: „Pak ti, kteříž budú chtíti státi v poslušenství 
otce svatého (tj. papeže), od  tebe odstúpí, jemužto tvá velebnost vysoce 
rozomí.“ A dále: „Tak se muož popuditi stolice papežská proti vaší jasnosti, že 
…. proti tobě … k tvé potupě a k našemu neslýchanému zlému, dá království 
jinému.“19 (Hilarius, ale i Jiřího okolí si to jistě uvědomovalo již tehdy šest let 
18 Fantysová-Matějková, Jana: Říšská ceremonie smíření 1372 podle Jeana Froissarta: pojetí 

míru ve Svaté říši římské za vlády Karla IV. In: Všední a sváteční život na středověkých dvo-
rech. Mediaevalia historica Bohemica, 12, 2009, Supplementum 3, s. 105–127, zvl. s. 123–124 
k trojímu pojetí míru; Jurok, Jiří: Česká koruna v roce 1348 a Česká konfederace v roce 1619. 
In: Korunní země v dějinách českého státu. II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě 
a vědomí jejich obyvatel ve 14.–16. století. Uspoř. Bobková, Lenka – Konvičná, Jana. Praha 
2005, s. 517–541, zvl. s. 523 an. k centralistické a lenní Karlově koncepci České koruny, s. 533 
an. k moderní ústavě moderního státu České konfederace jako suverenního, parlamentního 
a konstitučního státu, s. 540–541 pouze ke dvojí shodě obou koncepcí státu – v mírové poli-
tice císaře Karla IV. založené na soustavě mírových smluv a obdobně k smluvnímu principu 
České konfederace, obě koncepce se realizovaly v podstatě na stejném území. Podněty z land-
frýdních smluv v Poděbradově mírovém projektu Parlamentu v jeho článcích 1–8 podrobně 
rozebral Beran, Zdeněk: Landfrýdy v pozdně středověkých Čechách. Poznámky k textu Podě-
bradova projektu. In: Boubín, J. a kol.: Hledání nové Evropy, s. 129–151, zvl. s. 142–145.

19 Podlaha, Antonín (ed.): Hilaria Litoměřického List králi Jiřímu z  Poděbrad. In: Editiones 
archivii et bibliothecae S. F. Metropolitani capituli Pragensis opus XXIII. Praha 1931, s. 20, 
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před rozpoutáním války uherským králem Matyášem Korvínem). Podobně 
předhazoval králi o něco později i mistr Pavel Žídek ve své Spravovně z roku 
1470: „Pakli by konečně Vaše Jasnost nemienila u vieře se s jinými králi sjed-
nati, tehdy stuoj dlúho nebo krátko, Vašie Jasnosti nelze jest královstvie ob-
držeti, netoliko od nepřátel, ale že chudině se steskne tak dlúho válčiti, aneb 
šacunky dávati…“20 

Tak v čele a pod předsednictvím francouzského krále a ve čtyřech ku riích 
„Parlamentu“: francouzské, německé, italské a španělské (původně v Memo-
randu ještě řecké, jež měla vlastně obsáhnout pravoslavné státy východní 
Evropy) se měly jednak mírovým způsobem řešit všechny spory a současně 
organizovat křížová výprava proti Turkům střídavě pod vedením českého, 
uherského a  francouzského krále a  burgundského vévody, přičemž vůdce 
výpravy si mohl nárokovat trůn byzantského císaře (burgundský vévoda Fi-
lip III. Dobrý svou účast na  spolku bez papeže výslovně odmítl, podobně 
a postupně i uherský král Matyáš Korvín). Už Rudolf Urbánek si všiml, že 
mírový projekt byl spíše prostředkem než účelem a měl spíše funkci obran-
nou pro stát Jiřího z Poděbrad.21 Nejnověji se k tomuto pojetí připojil Martin 
Nejedlý,22 jako v podstatě konkurenční projekt k papežově chystané křížové 
výpravě proti Turkům jej chápou František Šmahel a Petr Čornej.23 Nad to 
se pravděpodobně stal i nevítanou a modernější konkurencí křížové výpravy 
podle tradičního rytířského ideálu za vysvobození Jeruzaléma burgundského 
vévody Filipa III. Dobrého, politického fantasty, od přijetí křižáckého rytíř-
ského slibu na Bažantí slavnosti v Lille v roce 1454, výpravy realizovatelné prá-
vě jen v případě míru a jistoty jeho zemí.24 Přesto lze o tomto prostředku „pax 
bohemica“ v rámci tzv. „Parlamentu“ mluvit jako o Mariniho myšlenkovém 
projektu „vtipu“ a Jiřího mocenské záštitě, s jejichž pomocí tento prostředek 

v citátu vynechána nesrozumitelná slova podle edice. 
20 Tobolka, Zdeněk (ed.): M. Pavla Žídka, Spravovna. Historický archiv České akademie císaře 

Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Ćíslo 33, Praha 1908, s. 10. 
21 Urbánek, R.: Věk poděbradský. ČD. III, 4, s. 594 k obrannému významu mírového plánu; 

Odložilík, O.: c. d., s. 141 an. 
22 Nejedlý, Martin: Deník panoše Jaroslava o  poselstvu z  roku 1464 jako historický pramen 

k plánu protitureckého tažení Jiřího z Poděbrad. In: Křížové výpravy v pozdním středověku, 
s. 202–215, zvl. s. 202.

23 Šmahel, F.: Antonio Marini z Grenoblu a  jeho „Memorandum“, s. 177; Čornej, P. – Bart-
lová, M.: c. d., VI, s. 209–210, ale současně i jako obranný a záchranný projekt; Čornej, P.: 
Kvadratura kruhu. (Jiří Poděbradský, kompaktáta a  papežství). In: Světla a  stíny husitství. 
(Události – osobnosti – texty – tradice), Praha 2011, s. 276–285, zvl. s. 280–283 k  témuž 
a k čtyřleté trpělivosti papeže Pia II. s vyplněním korunovační přísahy krále Jiřího Poděbrad-
ského. 

24 Huizinga, Johan: Podzim středověku. Praha 1999, s. 156–158, 148–150.
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po  určitý čas zadržel rozvinutí papežské a  burgundské křížové výpravy 
a propagandy proti kacířským, husitským Čechám. 

Ba co více oproti převažujícímu a obecnému mínění o neúspěšnosti Jiřího 
mírového plánu, lze upozornit i na jeho částečnou a dočasnou úspěšnost, kdy 
došlo k  vytvoření mírového spolku států vázaných smlouvami o  přátelství 
a pomoci České koruny a Polské koruny od roku 1462, dále Francie od roku 
1464 a dočasně Uher pouze v roce 1464, k zmíněnému trojspolku Česka, Pol-
ska a Francie, když rovněž Francie uzavřela přátelskou smlouvu s Polskem. 
V tomto trojspolku se sdružily suverénní státy bez ohledu na univerzalistic-
kou moc papežství a imperiální moc císařství, jak prosazovali a prosadili čeští 
diplomaté Albrecht Kostka a Antonius Marini při uzavření smlouvy s Fran-
cií. V roce 1467 uzavřel další přátelskou smlouvu s Milánskem vyslanec Gos-
vin Špán a v  témže roce projevil zájem o připojení ke  spolku udržováním 
přátelských styků pravoslavný stát Moldávie s vévodou Štěpánem Velikým.25 
Může se tu samozřejmě diskutovat, zda samotný „Parlament“ s návrhem me-
zinárodní mírové unie představoval předobraz dalších renesančních návrhů, 
Komenského pansofi ckého a irenistického společenství národů světa a dale-
ko později potom Společnosti národů (SN), Organizace spojených národů 
(OSN) a Evropské unie (EU).26

25 Macůrek, Josef: Dvojí návrhy druhé poloviny 15. století na organizaci Evropy: Českého krále 
Jiřího z Poděbrad (1458–1471) a moldavského knížete Štěpána Velikého (1457–1504). Sborník 
prací fi losofi cké fakulty brněnské univerzity, 14, 1965, řada historická C, č. 12, s. 94–101, 
ve skutečnosti ale Štěpán zejména v listě z 25. ledna 1475 žádal o vytvoření a pomoc protitu-
recké aliance evropských křesťanských panovníků, aniž defi noval její organizaci a mírové řeše-
ní sporů, tamtéž s. 97; Ionescu-Niscov, T.: Česko-rumunské vztahy začaly před půl tisíciletím. 
(Štěpán Veliký, moldavský kníže, se hlásí k  Projektu světového míru Jiřího z  Poděbrad). Slo-
vanský přehled, 76, 1990, č. 1, s. 78–80, doložil přátelské styky Štěpána s Poděbradem podle 
listu Štěpána polskému králi Kazimírovi IV. z 1. ledna 1468, ve kterém si stěžoval na zadržení 
a mučení svého posla s listy k Jiřímu a k roku 1498 Štěpán žádal dodržování míru mezi křes-
ťanskými panovníky, tamtéž, s. 80.

26 Vaněček, V.: Historický význam projektu krále Jiřího, s. 55, 57 k zařazení v rámci utopií, též 
o Jiřího projektu jako s „renesančními rysy“; Mikulka, J.: Jiří z Poděbrad a plán mírového 
uspořádání Evropy, s. 75 a  159 k  mírovému plánu bud‘ jako utopii nebo předobrazu Spo-
lečnosti národů a OSN a na poslední straně připomíná ještě haagskou konvenci; Macek, J.: 
K  zahraniční politice krále Jiřího, s. 19 opět k  plánu jako předobrazu SN a  OSN, autor ale 
oproti Vaněčkovi tzv. Návrh či Parlament spíše porovnal s  obdobným návrhem trvalého 
míru, kongresu knížat v čele mírového svazu a  společného soudu Pierre Duboise z počát-
ku 14. století a dále díla Marsilia z Padovy Defensor pacis z roku 1324 a naopak ho odlišil 
od humanistického a renesančního díla Mikuláše Kusánského De pace fi dei z roku 1453, jež 
navrhovalo uzavření míru nejen mezi křesťanskými panovníky, ale i  s pohanskými a mezi 
různými náboženstvími a církvemi (tj. náboženskou toleranci), tamtéž, s. 23–24; Čornej, P. 
– Bartlová, M.: c. d., VI, s. 210 kromě předobrazu SN, OSN a EU připomínají i úkol boje 
s islámem a Turky. 
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5  Politické souvislosti poselstev s vnitropolitickým vývojem 

Úspěch mírových poselstev, jenž by stabilizoval stávající status quo, nebyl 
v zájmu domácí katolické opozice, jež usilovala buď o přestup krále Jiřího 
z Poděbrad ke katolictví, nebo ho chtěla svrhnout z  trůnu. Proto katolická 
panská opozice nebo katolická hierarchie organizovala a psala do zahraničí 
hanlivé listy o kacířství českého krále a kacířství utrakvistů obecně, o nichž 
se dochovaly pouhé zprávy o jejich existenci, jednak během jednání Antonia 
Mariniho v Německu v roce 1462 a ve Francii potom při hlavním jednání 
s rádci francouzského krále v červenci 1464, jak to vzpomínal samotný pisa-
tel deníku poselstva panoš Jaroslav.27 Bylo to ještě v době vnitropolitického 
míru v České koruně a o to je to překvapivější. 

Katolická panská jednota v čele s Janem Zajícem z Hazmburka a Zdeň-
kem ze Šternberka otevřeně proti králi Jiřímu vystoupila se svými převážně 
stavovsko-politickými a  ekonomickými požadavky až na  zářijovém sněmu 
v  roce 1465.28 Panská opozice se poté ustavila v  Zelenohorskou jednotu 
na Zelené hoře nedaleko od Rožmitálovy Blatné v podstatě se stejnými poža-
davky 28. listopadu 1465, dva dny po odjezdu neofi ciálního a propagačního 
poselstva Lva z Rožmitálu do západní Evropy, což mohlo mít určitou souvis-
lost.29 Zdá se to potvrzovat dosud nepovšimnutá zpráva z diplomatáře císaře 
Fridricha III. ze září 1466, která informovala císaře o  přijetí neuvedených 
katolických pánů u dóžete Krištofora Mora (1462–1471) v Benátkách, kde 
ho informovali o existenci katolické opozice proti českému králi přijímají-
címu pod obojí způsobou, dále o  hrozbě ztráty jejich alodů, lén a  dokon-
ce hrdel a současně jej požádali o doprovod benátského průvodce při jejich 
cestě k  římské kurii (ještě uznávali královský titul Jiřího). Zpráva pochází 
ze šternberského rukopisu, takže ukazuje přímo na zájem a snad i iniciativu 
Zdeňka ze Šternberka.30 

Kromě toho katolickou panskou skupinu mohly již po roce 1460, po odro-
čení sporu o stavovské obsazení zemského soudu, popuzovat například i Pav-
lem Žídkem v jeho Spravovně dosvědčené aktivity a superiorní vystupování 
předního Jiřího důvěrníka, utrakvisty, od roku 1462 povýšence do panského 
stavu a nejvyššího mincmistra Zdeňka Kostky z Postupic v královské radě 

27 Urbánek, R.: Ve službách Jiříka krále, s. XIX, s. 16 a pozn. 10 na s. 193, kde Urbánek tyto listy 
přičítá katolické panské opozici již v roce 1462.

28 AČ, IV. Praha 1844. Palacký, F. (ed.), s. 102–105, č. 4.
29 AČ, IV, s. 110–114, č. 7; Haas, A. (ed.): Archiv Koruny české. 6, Katalog listin, s. 99, č. 179.
30 Bachmann, A. (ed.): c. d., s. 41–43, č. 31 „Oratio baronum regni Bohemie ad ducem Veneto-

rum, qui sunt de ritu Romane ecclesie, Mathias etc.“ 
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a na zemském soudě: „Neb sem sám na oko viděl pana Roznberského v radě 
pod pana Zdeňka Kostkú sediecieho daleko, a pan Kostka, an řidie, a páni 
vyší amen řiekají, potíce se na své tváři.“31 Zdeněk Kostka, jak jsem již uvedl, 
stál v čele oboedienčního poselstva do Říma v roce 1462. Obdobně se zřejmě 
na Jiřího straně v zápase o zemský soud angažoval králův švagr a umírně-
ný katolík Jaroslav Lev z Rožmitálu jako nejvyšší sudí v roce 1464. (Nejvyš-
ším sudím se stal po katolících Mikuláši Zajíci z Hazmburka /1437–1457/ 
a Zbyňku Zajíci z Hazmburka /1457–1463/ a před zřejmě utrakvistou Dětři-
chem z Janovic na Chlumci /1465–1467/).32 Zdeněk Kostka z Postupic a snad 
i Lev z Rožmitálu tak ve svých osobách v podstatě spojili zahraničněpolitický 
plán mírového spolku křesťanských panovníků s vnitropolitickým zápasem 
krále Jiřího Poděbradského s  katolickou panskou opozicí. Zdeněk Kost-
ka jako blízký důvěrník krále patřil spolu s katolíky Prokopem z Rabštejna 
a Vilémem z Rýzmberka a Rábí k nejaktivnějším členům královské rady i co 
do počtu jeho relátorské funkce na králových listinách po roce 1460 a vel-
kou aktivitu vykazoval po roce 1463 na zemském soudě a Lev z Rožmitálu 
jako králův švagr aspoň dočasně jako nejvyšší sudí v roce 1464 v době sporu 
katolického panstva s rytířstvem o zemský soud musel zastávat královu pro-
tipanskou politiku.33

31 Tobolka, Z. (ed.): c. d., s. 12. Žídek si všiml v souvislosti s Jiřího válkou se Zdeňkem ze Štern-
berka i zajímavých a zřejmě neměnných rysů české povahy: „neb Čech kdy vyjde v zbožie 
a duostojenstvie, nebude-li úzce spravován, jest velmi bláznova věc.“ Tamtéž, s. 9. Ke sporu 
pánů a rytířů o zemský soud Jurok, Jiří: Neznámý rukopis doby poděbradské. Právněhistoric-
ké studie (dále jen PHS), 27, 1986, s. 27–55; Týž (ed.): Edice nových pramenů z neznámého 
právního rukopisu doby poděbradské. PHS, 28, 1987, s. 75–104; Týž: Česká šlechta a feudalita 
ve středověku a raném novověku. Nový Jičín 2000, s. 54–56, 82–89.

32 Palacký, F.: Přehled současný nejvyšších dústojníků a úředníků zemských a i dvorských ve krá-
lovství českém, od nejstarších časů až do nynějška. Praha 1882. In: Dílo Františka Palackého, I. 
Praha 1941; Charvát, Jaroslav (vyd.): s. 321–417, zvl. s. 360, 359 k Zdeňkovi Kostkovi jako 
mincmistrovi a nejvyššímu purkrabímu, tamtéž, s. 359 ke Lvovi z Rožmitálu jako nejvyššímu 
sudímu. 

33 Preisler, Hynek: Královská rada Jiřího z Poděbrad. Praha 2006 (nepublikovaná diplomová 
práce na FF UK Praha), s. 49–50 k relátorské a soudcovské aktivitě Zdeňka Kostky. Z 20 relá-
torů Poděbradových listin patřilo k nejaktivnějším sedm osobností, kromě tří jmenovaných 
ještě Čeněk z Klinštejna, Samuel z Hrádku, Jošt z Einsidlu (katolík) a Václav z Valečova, tam-
též, s. 50–53. Z nich byli čtyři utrakvisté a tři katolíci (!), původně se jednalo o jednoho pána 
(Vilém z Rýzmberka), tři nižší šlechtice a tři měšťany povýšené do rytířského stavu (poslední 
tři uvedení). 
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6  Personální skladba Poděbradových poselstev

Jak již bylo řečeno výše, v  poselstvech krále Jiřího se uplatnilo nej-
širší možné spektrum osobností. Především bych vytkl, že v  mírových 
a propagačních poselstvech a poselstvech s nimi velmi souvisících, jako snad 
vůbec nejdůležitějších za Jiřího vlády, se uplatnili Jiřího příbuzní (např. krá-
lův švagr a jinak válečník v letech 1461 a 1462 Jaroslav Lev z Rožmitálu), jeho 
političtí důvěrníci (nejvyšší mincmistr Zdeněk Kostka z Postupic), nejvyšší 
zemští úředníci (oba zmínění), členové královské rady (snad oba zmínění, 
dále cizinec Antonius Marini), členové královské kanceláře (kancléř Prokop 
z Rabštejna) a teprve poté i další stavovští představitelé (dolnolužický zemský 
fojt Albrecht Kostka z Postupic) a zejména později i duchovní z utrakvistic-
ké a katolické církve (např. M. Václav z Vrbna, M. Václav Koranda ml., Jan 
Starústka z Hranic, Gosvin Špán z Barnštejna aj.).34 O králi Jiřím z Poděbrad 
bylo známo, že je králem moudrým, bystrým, vlídným, ale i lstivým („liška 
nejlstivější“), umí si vybírat své poradce a  dokonce, že má sociální cítění, 
i když známe jak jeho kruté zúčtování s táborskými kněžími po roce 1452, 
tak i  jeho negativní charakteristiku od  vratislavského kanovníka Mikuláše 
Tempelfelda, jenž o  něm napsal, že „Jiříkova korunovace byla hloupě 
připravena (vypočítána) a  po  ní byl tentýž považován za  tyrana, pošetilce 
či hlupáka, kacíře a  pohana.“ („Coronacio Jirsick fatua repuratur que ipse 
reputatur tyrannus, fatuus, hereticus paganus.“).35 

Nejvýznačnější ze všech členů poselstev byl samozřejmě sám autor míro-
vého projektu Antonius Marini, rytíř z Grenoblu (jeho otec Bartoloměj byl 
přitom měšťan a obchodník), rádce krále Jiřího spolu s dr. Martinem Mairem 
a právníkem Řehořem Heimburkem, vynálezce, dalo by se říci „první nej-
všestrannější kapitalistický podnikatel“ v  českém státě a  též „první český 
merkantilista“ jako autor Rady králi Jiřímu o  zlepšení kupectví v  Čechách. 
V  Jiříkových službách působil v  letech 1459–1464, když nejprve v  prvně 
uvedeném roce prostředkoval korespondenci mezi papežskými legáty Je-
ronýmem Krétským a Františkem z Toleda ve Vratislavi a arcibiskupem Ja-

34 Urbánek, R.: Věk poděbradský. ČD. III, 4, s. 27–28.
35 Loserth, Josef (ed.): Die Denkschrift  des Breslauer Domherrn Nikolaus Tempelfeld von Brieg 

ueber die Wahl Georgs von Podiebrad zum König von Böhmen. Archiv für österreichische 
Geschichte, 61, Vídeň 1880, s. 89–187, zvl. s. 185. K  pozitivní charakteristice Jiřího z  Po-
děbrad Urbánek, R.: Věk poděbradský. ČD. III, 4, s. 26, k  „lišce nejlstivější“ týž, ČD. III, 
2, s. 15. Naopak negativní charakteristika krále Jiřího Poděbradského byla široce rozšířena 
v tehdejších invektivách okolních kronikářů a zejména v německých písních, srov. Irmscher, 
Johannes: Die Gestalt Georgs von Poděbrad im deutschen historischen Lied. In: Sborník Cultus 
pacis, s. 35–46, zvl. s. 41–43. 
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nem Rokycanou a poté asi v roce 1460 byl jmenován jako „mistr rud toho 
království a  zkušený mistr mince a  mnohých vznešených umění, kterému 
a samému našemu nejlepšímu (Rokycanovi)“ („magister minerarium regni 
huius et monetarum et multarum honestarum arcium peritus, quem et ipse /
Rokycano/ optime nost/r/i“.).36 

U vůdce poselstva do Francie v roce 1464 Albrechta Kostky z Postupic 
je zajímavé, že svou diplomatickou službu u krále Jiřího započal poselstvem 
na sněm do Polska a Krakova v listopadu 1458 spolu s bývalým husitským 
hejtmanem v Odrách, spojencem Tábora a pohusitským kondotiérem Boč-
kem Puklicí z Pozořic, kde oba nabídli uzavření smlouvy o přátelství mezi 
oběma státy a jednali jednak o rozhodnutí sporu Polska s Řádem a jednak 
o pohraničních sporech s Polskem ve Slezsku.37 Albrecht Kostka je považo-
ván dokonce za nejlepšího Poděbradova diplomata a osvědčil se v celé řadě 
Jiřího misí.38

Kromě zmíněných předních osobností poselstev Antonia Mariniho, 
Zdeňka Kostky, Albrechta Kostky a  Jaroslava Lva z  Rožmitálu řada osob-
ností dvou nejznámějších poselstev, z jejichž činnosti vznikly celkem tři de-
níky, dosud zůstává přesně neurčená a  jejich identita je spíše odhadovaná. 
V podstatě zůstáváme na  stupni poznání Rudolfa Urbánka, jenž charakte-

36 Urbánek, R.: Věk poděbradský. ČD. III, 3, s. 570, pozn. 1, odtud citace, III, 4, s. 89, s. 214–233, 
zvl. s. 218 k upřesnění první zmínky o Marinim v Čechách, s. 221 v jeho díle o regáliích prvky 
merkantilismu, s. 228 o Mariniho podpoře Jiřího absolutismu, s. 764, pozn. 253 k posled-
ní zmínce o Marinim ve sporu o  jeho monopol „carro“ (dřevěný stroj na přepravu říčních 
člunů) v  Benátkách k  20. červenci 1468; stručněji o  Marinim Šmahel, F.: Antonio Marini 
z Grenoblu a jeho „Memorandum“, s. 171–173, za „raného kapitalistického podnikatele“ ho 
označil Heymann, F. G.: c. d., s. 372; naprosto nepochopil Mariniho význam Bachmann, A.: 
Geschichte Böhmens. II. Gotha 1905, s. 525, 568, jenž ho označoval za podvodníka, notoric-
kého lháře a prolhaného Francouze. Nejnověji Žalud, Zdeněk: Antonio Marini z Grenoblu 
a jeho spisy pro krále Jiřího. In: Šandera, Martin – Beran, Zdeněk a kol. (vyd.): Poděbradská 
éra v zemích Ćeské koruny. Praha 2016, s. 69–76, zvl. s. 69, 74 upozornil na jeho zájem o al-
chymii a jeho podvodnou transmutaci stříbra, odměněnou vězením v Benátkách v roce 1440, 
a zájem o geomantii, blízkou astrologii a napsanou pro krále Jiřího Poděbradského, asi v Praze 
v letech 1458–1461. 

37 Urbánek, R.: Věk poděbradský. ČD. III, 3, s. 442–443; Jurok, Jiří: Moravský severovýchod 
v  epoše husitské revoluce. Nový Jičín 1998, s. 117, 131, 144, 164 aj.; Týž: Příčiny, struktury 
a osobnosti husitské revoluce. České Budějovice 2006, s. 185–186, 222–225 k Bočkovi Puklici 
z Pozořic. 

38 Heymann, F. G.: c. d., s. 296, 429, 480–481, 502–503, 531 a 573–574 ke Kostkovým posláním 
v Polsku v roce 1458, v Norimberku (1466), v Uhrách (1467), v Polsku (1468), v Olomouci 
(1469) a u Matyáše Korvína v Polné (1471); Odložilík, O.: c. d., s. 210 Kostku označil za „Th e 
best diplomat in George’s service, Albrecht Kostka of Postupice“, nehledě na fakt, že po zabití 
Zdeňka Kostky 1. října 1468 v bitvě u Zvole přešel na Matyášovu stranu, toho dokonce zastu-
poval na jednáních s Poděbradovými zástupci v Polné v lednu 1471, tamtéž, s. 256–257.
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rizoval většinu členů poselstva Albrechta Kostky v roce 1464 jako utrakvis-
ty z východočeského okolí Litomyšle a členy neofi ciálního a propagačního 
poselstva Lva z Rožmitálu v letech 1465–1467 jako katolíky z okolí jihočes-
ké Blatné. O členech poselstva Albrechta Kostky jako o jeho dvořanech, tj. 
služebnících na zámku v Litomyšli, píše i panoš Jaroslav, že je Kostka poslal 
12. září 1464, tj. dva dny před koncem cesty, za Jihlavou či z Jihlavy domů 
na Litomyšl (držený společně s bratry Zdeňkem a Janem Kostkou) a sám jel 
za králem Jiřím do Brna.39

V  poselstvu Albrechta Kostky a  Antonia Mariniho v  roce 1464 zřejmě 
kromě Kostkových úředníků a služebníků (např. i dva Němci snad z Lužice 
Ruprecht a  Leonard) ke  královým představitelům kromě hlav poselstva 
patřil i sám písař deníku panoš Jaroslav. Ten je známý již dříve z králových 
služeb pro svou pečlivost a  dvornost jako velmi chválený průvodce legátů 
do  Vratislavi před 17. listopadem 1459 a  později v  roce 1465 jako posel 
k novému římskému papeži Pavlu II., jemuž chtěl neúspěšně předat králův 
list 15. prosince 1465, v němž Poděbrad žádal o slyšení a sliboval křížovou 
výpravu proti Turkům s  eventuálním ziskem titulu byzantského císaře.40 
Právě jeho zásluhou se nám uchoval pozoruhodný deník z cesty poselstva 
do Francie.41 

39 Urbánek, R.: Ve  službách Jiříka krále, s. XXIV, XXVIII k  charakterizaci poselstev, tamtéž, 
s. 30 panoš Jaroslav o  Kostkových dvořanech. K  nedílu na  Litomyšli v  letech 1449–1468 
Sedláček, A.: Hrady, zámky a  tvrze království českého. I. Praha 1880, s. 7–8, 20, Albrecht 
Kostka zemřel 3. března 1477. 

40 Urbánek, R.: Věk poděbradský. ČD. III, 4, s. 28 k  roku 1459, tamtéž, s. 755 k  Jaroslavově 
znalosti latiny, částečně francouzštiny a italštiny; Týž: Ve službách Jiříka krále, s. XXV k Jaro-
slavově poselství v roce 1465, tamtéž, s. XXIV k oběma lužickým Němcům; Kalous, Antonín: 
Plenitudo potestatis in partibus? Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středo-
věku (1450–1526). Brno 2010 k  legátům; Odložilík, O.: c. d., s. 175–178 k  Jiřího křížové 
výpravě podle návrhu dr. Martina Maira. 

41 Jaroslavův deník byl několikrát vydán: Palacký, František (ed.): Denník poslů krále Jiřího ku 
králi Franskému Ludvíkovi XI. léta 1464 vyslaných. ČSVMČ, 1, 1827, č. 1, s. 40–67 (neúplná 
edice z důvodu cenzury), zde na s. 40 v poznámce Palacký uvedl, že deník našel v archivu 
města České Budějovice v roce 1826, AČ VII, Denník českého poselstva ku králi francouzskému 
roku 1464; Kalousek, Josef (ed.). Praha 1887, s. 427–445, zvl. s. 427 údajně podle nalezeného 
originálu; Urbánek, R.: Ve službách Jiříka krále, s. 3–30; Tichá, Zdeňka (ed.): Jak staří Čecho-
vé poznávali svět. Výbor ze starších českých cestopisů 14.–17. století. Praha 1985, s. 77–93 podle 
znovunalezeného originálu a  naposledy Baboučková, Ivana – Boubín, Jaroslav: Nejstarší 
český cestopis. In: Boubín, J. a kol.: Hledání nové Evropy, s. 195–211 a edice s. 212–242. Snad 
ještě četnější jsou jeho překlady od nejstaršího Wratislaw, Albert H.: Diary of an Embassy 
from King George of Bohemia to Louis XI of France in the Year of Grace 1464. London 1871 
nepřesně podle Palackého edice do angličtiny a Péricard-Méa, Denis (ed.): De la Boheme 
jusqu’a Compostelle. Aux sources de l’idée d’union européenne. Biarritz 2008 nepřesně podle 
Palackého edice do francouzštiny. Nový překlad do francouzštiny připravil Martin Nejedlý 
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Nyní lze dodat, že Urbánek se nijak nedotkl například doporučujících 
listů – glejtů výpravy Jaroslava Lva z Rožmitálu od královny Johany z 10. lis-
topadu 1465 (Praha) a císaře Fridricha III. (1452–1493) ze 7. září 1465 (Ví-
deňské Nové Město). Z nich totiž vyplývá, jestliže Lev z Rožmitálu byl pod 
ochranou královny a nepřímo i krále Jiřího, tak pod ochranou císaře Frid-
richa III. a v jeho zájmu mohli být členy propagačního poselstva norimber-
ský měšťan, velkoobchodník, fi nančník poselstva a německý pisatel deníku 
Gabriel Tetzel z  Gräfenberku (předtím služebník knížete Albrechta Brani-
borského, od roku 1459 leník českého krále Jiřího Poděbradského na  lénu 
Gräfenberg), jeho přítel a příbuzný, též norimberský měšťan Gabriel Muff el, 
syn Mikuláše Muff ela, jenž doprovázel císaře Fridricha III. do Říma v roce 
1452 a rakouský šlechtic a turnajový zápasník Achác Frodnar. Přitom nejno-
věji není vyloučena ani existence glejtu samotného krále Jiřího z Poděbrad.42 

Výslovně lidmi krále Jiřího Poděbradského byli kromě Lva z Rožmitálu 
jeho dlouholetý služebník, hejtman v Mostě (po 1456 a po 1465), maršálek jeho 
dvora (1453–1461), hofmistr králové (1463–1465) Bořita zřejmě z Martinic 
na Smečně a dále Jiřího válečník, osvědčený při obléhání Vídně v listopadu 
roku 1462, turnajový přeborník Jan Žehrovský z Kolovrat se svým průvodcem 
při zápase v Bruselu zemanem Kevardem či z Kovářova. Bořita z Martinic byl 
již zkušený diplomat, neboť se zúčastnil poselstva krále Ladislava Pohrobka 
do Francie v roce 1454 a dále poselstva do Polska na malopolský sněm v Kor-
czyně spolu s Jeníkem (Vilémem?) z Mečkova na žádost velmistra Řádu Lud-
víka z Erlichshausenu o prostředkování ve sporu Polska s Pruskem v prosinci 
1461. Dalším svědectvím vztahu těchto osobností ke králi Jiřímu by mohla 
být vysoká vyznamenání, jichž se jím podle Bohuslava Balbína a vyobrazení 
na martinickém obraze ve Smečně dostalo, a sice udělení řádu Zlatého rouna 
jeho zakladatelem vévodou Filipem III. Dobrým a Burgundským v Bruselu 
pouze Lvu z Rožmitálu, Bořitovi z Martinic a Janu Žehrovskému z Kolovrat. 

na rok 2010, srov. Nejedlý, M.: c. d., s. 212, pozn. 1. O deníku rozsáhle pojednal Malysz, B.: 
Najstarsza czeska relacja podróznicza. Poselstwo Jerzego z Podiebradów do Francji w roku 1464 
w świetle dziennika Jaroslawa, s. 21 an. o českých cestovatelích ve středověku, s. 46 an. o české 
cestopisné literatuře včetně Mandevilla, Milionu Marca Pola, Odorika z Pordenone a Marig-
noliho, s. 64 an. o Jaroslavově deníku, s. 73 an. o Jaroslavovi, s. 77 an. o Albrechtu Kostkovi 
a Marinim a s. 82 an. nejzajímavěji o chronologii a denním počtu ujetých mil (srov. výše). 

42 Urbánek, R.: Ve  službách Jiříka krále, s. 186–189 k  listům císaře Fridricha III. a  královny 
Johany, s. XXVII–XXVIII k německým a rakouským členům Rožmitálova poselstva, s. 191, 
pozn. 4 k Tetzelovu manství v roce 1465; Beneš, František: Johana z Rožmitálu a královna 
Johana. Vlastivědný sborník Podbrdska, 7, 1973, s. 155–255 k politické činnosti královny Jo-
hany. Účast Gabriela Muff ela v Rožmitálově poselstvu zmínila soudobá norimberská kronika 
Gedenkbuch des Nicolaus Muff el 1468 podle Huesmann, J. M.: c. d., s. 49, pozn. 3. Ke glejtu 
krále Jiřího Paravicini, W.: c. d., s. 260 a pozn. 39 a 40 tamtéž a s. 281 a pozn. 138 tamtéž. 
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Ačkoliv o udělení řádu Zlatého rouna není v cestopisech žádná zmínka (při-
slíben a udělen zřejmě dodatečně), jsou v nich zmíněna jiná přijatá vyzna-
menání. Tak vévoda Filip III. Dobrý udělil panu Lvovi, Janu Žehrovskému, 
Acháci Frodnerovi a Gabrielu Tetzelovi „klévský řád“, snad řád sv. Antoní-
na Klévského, anglický král Eduard IV. vyznamenal pana Lva, Žehrovského, 
Frodnara, Buriana ze Švamberka, Pětipeského a Miroše zlatým řádem, ni-
koli ovšem podvazkovým řádem, ale yorkským řádem slunce a růže ve zlaté 
formě a  pasováním na  rytíře, ostatní obdrželi tentýž řád ve  stříbrném vy-
hotovení, bretaňský vévoda František II. udělil panu Lvovi, Žehrovskému, 
Frodnarovi, Tetzelovi a Muffl  ovi svůj řád hermelínu a obdobně sicilský král 
v exilu René I. Capet z Valois a Anjou udělil panu Lvovi a všem šlechticům 
svůj řád, pravděpodobně jím založený řád půlměsíce. Složitější je určení řádu 
uděleného kastilským králem Jindřichem IV., jenž vyznamenal pana Lva 
a několik dalších, nejpravděpodobněji řádem obojku a rybí šupiny, ale mohlo 
jít i  o  řády stuhy nebo granátového jablka, udělené předtím německému 
rytíři Jörgu z Ehingen v roce 1456, nehledě na málo již tehdy udělovaný řád 
holubice čili sv. Ducha. Konečně aragonský král Jan II. udělil panu Lvovi 
a  jeho druhům jediný aragonský řád, a  sice skleněného džbánu čili Panny 
Marie.43 

Výslovné svědectví o jakési Jiřího podpoře výpravě Jaroslava Lva z Rož-
mitálu a snad odměně za splněný úkol podal pisatel deníku Gabriel Tetzel, 
když napsal jak o odměně všech šlechtických členů Rožmitálova neofi ciální-
ho a propagačního poselstva hned po jeho slavnostním přivítání v Praze krá-
lem, utrakvistickým kněžstvem v čele s Janem Rokycanou , šlechtou a lidem 

43 Urbánek, R.: Věk poděbradský. ČD. III, 3, s. 189, III, 4, s. 320, 538 k  Bořitovi z  Martinic 
v poselstvech z let 1454 a 1461, tamtéž, s. 622, pozn. 45 k Žehrovskému před Vídní v roce 
1462; Týž: Ve službách Jiříka krále, XXXI ke Kevardovi či z Kovářova jako Keharovi či Ge-
harovi, pozdějším služebníku Zdeňka ze Šternberka na Soběslavi v roce 1468 a jeho purkra-
bímu na Vitorazi v  roce 1471, tamtéž, s. XXIX k udělení řádu zlatého rouna; Palacký, F.: 
Přehled současný nejvyšších důstojníků, s. 379 k Bořitovým úředním hodnostem; Huizinga, 
J.: c. d., s. 138–140 k založení a významu řádu Zlatého rouna daném bohatstvím Burgund-
ska; Boulton, D’Arcy Jonathan Dacre: Th e Knights of the Crown. Th e Monarchical Orders of 
Knighthood in Later Medieval Europe (1325–1520). Woodbridge 2000, s. 358, 376, 379 k řádu 
Zlatého rouna založeného v roce 1430 zprvu pro 24 a do doby smrti Filipa III. Dobrého v roce 
1467 pro 64 vymezených společníků bud‘ jmenovaných zakladatelem, nebo zvolených shro-
mážděním řádu po uvolnění místa, tamtéž s. 328 k řádu sv. Antonína Klévského, s. 274–278 
k řádu hermelínu, s. 397–398 k řádu půlměsíce, s. 327, 329 ke kastilským řádům a s. 330, 
332 k řádu skleněného džbánu či P. Marie; Paravicini, W.: Bericht und Dokument. Leo von 
Rožmitál, s. 274–275 k  řádu slunce a  růže podle překladu Šaškova cestopisu do angličtiny 
od M. H. Lettse zde uvedeném v poznámce 50 níže; Urbánek, R.: Ve službách Jiříka krále, 
s. 47, 64, 76, 77, 100–101, 148 k témuž většinou bez určení, s. 207, pozn. 13 o třech neúplně 
popsaných řádech udělených Jiřímu z Ehingen a s. 212, pozn. 5 k určení řádu P. Marie. 
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a speciálně o své odměně novou výsadou, jíž obdržel každý třetí rok berni 
svých poddaných na svém českém léně Gräfenberg ve výši 1 % po dobu 15 let. 
Možný doklad spjatosti poselstva pana Lva z Rožmitálu s Jiřího zahraniční 
politikou podává další svědectví pisatele deníku Gabriela Tetzela o vyjádře-
ní Rožmitálovy podpory Jiřího vnitropolitickému zápasu se Zelenohorskou 
jednotou při přijetí delegace představitelů z pražských měst a následujícně 
jeho zvolení nejvyšším hofmistrem na únorovém sněmu roku 1467. Pan Lev 
tak obdržel vůbec nejvýnosnější zemský úřad, který tak mohl krýt náklady 
na jeho výpravu po západní Evropě.44 

Konečně na  bývalou přízeň krále Jiřího Lvovi z  Rožmitálu v  úřadech 
a statcích, na kterou Lev po jeho smrti zapomněl, poukázal bakalář pražské 
univerzity Oldřich Kalenice z Kalenic na Škvořeticích v Satyrickém listu Luci-
perově ke Lvovi z Rožmitálu asi z roku 1478: „Ó kterak nám v tom velikú libost 
ukazuješ, že slovo krále Jiřího, nepřítele našeho (tj. Lucipera), i králové Joan-
ny, sestry tvé, v zapomenutí jest před tebú, skrze něž si k mnohé cti na světě 
přišel i k zboží, a že je za pekelníky máš a za ně prositi boha nevelíš …“ a dále 
ho obviňuje i ze strojení úkladů kališníkům a dokonce mu vyhrožuje i smrtí 
– „a pro tu věc najspíše pod pranéřem Staroměstským makovice necháš.“ Už 
vydavatel listu Zdeněk Nejedlý obvinění považoval za zveličená a podmíněná 
spíše náboženskými a sousedskými rozpory, když rodový statek Škvořetice 
nedaleko Rožmitálovy Blatné zabral Oldřichovu otci, straníku Jiřího Podě-
bradského, Zdeněk ze Šternberka a vrátil ho teprve v roce 1474.45 

Uvedený Satyrický list přináší přes svou tendenci pozoruhodné osobní 
svědectví o povaze, charakteru a životním stylu Jaroslava Lva z Rožmitálu. 
Především ho jeho utrakvistický soused Oldřich Kalenice kritizoval pro jeho 
katolictví a urážky víry podobojí: „a ústy vyznáváš k svému zatracení, pravě, 
že by raději v  pohanském bludu a  v  židovské nevěře umřel, nežli by krev 
44 Urbánek, R.: Ve  službách Jiříka krále, s. 183–184 tam spolu s  Šaškovým cestopisem otiš-

těny výňatky z  Tetzelova cestopisu. Cestopis Gabriela Tetzela nyní nově vydala a  přeložila 
do češtiny Líbalová, Lenka (ed.): Gabriel Tetzel, Cestovní deník Lva z Rožmitálu a na Blatné 
1465–1467. Olomouc 2003, s. 58–59 k  témuž. Její překlad přináší navíc asi 3 % dosud ne-
vydaného Tetzelova textu a  je více přizpůsobený moderní češtině. Z celistvého textu u Lí-
balové, L. (ed.): c. d., s. 31–33 vyplývá jiné pořadí záznamu cesty z Angers do Orléans a až 
poté Tours, zatímco u Šaška po Angers následují Tours, Blois, Beaugency, Meung a Orleáns 
(u Urbánka, R.: Ve službách, s. 80–83), ovšem oba cestopisy jinak vykazují až překvapivé sho-
dy. O třetím pisateli cestopisů Gabrielu Tetzelovi se vůbec nezmínil Nejedlý, M.: c. d., s. 212, 
pozn. 54, kde uvedl ještě relaci Václava Korandy ml. z poselstva do Říma v roce 1462 a další 
dva francouzské články o Rožmitálově poselstvu. 

45 Nejedlý, Zdeněk (ed.): Oldřicha Kalenice z Kalenic Satyrický list Luciperův ke Lvovi z Rožmi-
tálu z roku 1478. Věstník Královské české společnosti nauk, třída historická. Praha 1903, s. 20, 
25, k náboženským a sousedským rozporům tamtéž, s. 3. Satyrický list byl přepsán jednak 
v Korandově Manuálníku a jednak v Jenském rukopisu, tamtéž, s. 2, 4–5 a 8.
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Ježíšovu z kalicha přijímal, vyznávaje častokrát, že je to viera psí, ďábelská, 
prokletá námi a čerty našimi počatá a že se námi dokoná.“ A nejen slovy, ale 
dokonce násilným přinucením s pomocí věznění a  šacování (zvláštní zda-
nění) nutil Lev z Rožmitálu své poddané, měšťany v Blatné, aby odstoupili 
od kališnictví. Dále vrší další obvinění na jeho otce, který olupoval kališníky 
o dobytek, že sám Lev na své panství pozval mnichy – bosáky a závěrem mu 
vytkl, že usiloval připravit mnohé kališníky o statky a životy: „třetí, aby lest 
ukládal, kterak by mohl koho pro přijímání z kalicha o zámek neb o hrd-
lo připraviti jiné viny zamýšlením skrze služebníky tvé a najvíce křesťanské 
hody, o lidech lest ukládati a před lidmi toho chceš jist býti.“ Vyloženě osobní 
jsou potom útoky proti jeho způsobu života, ač tehdy ženatého po Machně či 
Markétě z Valdštejna s druhou manželkou Eliškou Bezdružickou z Kolovrat 
(zemř. 1489) a vlastně dopouštějícího se cizoložství: „A ne tolik za tvé kure-
vství pokání dávati budú, ale ještěť zjednají rozhříšení a dispensací od úřed-
níka našeho Sixta čtvrtého /papeže/, aby jednu nebo dvě neoddané mohl 
sobě súkromí poctivě chovati.“ Po dispenzi od papeže za 200 či 300 zlatých 
prý budou moci jeho družky opět chodit „prostovlasé“, tj. jako svobodné. 
A obviňuje jej i z častého a nemírného pití: „jsi něco dušného hlasu pro časté 
a dušné truňky“. Konečně v již vzpomenutém závěru Oldřich Kalenice shrnul 
sedm vin Lva z Rožmitálu: 1) že cizoloží, „kurví se“, 2) že se rouhá kalichu, 
3) že připravil kališníky o statky a životy, 4) že nadává a uráží, 5) je křivopří-
sežník, 6) že dře lidi (poddané) a olupuje je na statku i živnosti a 7) o kněžích 
lže a různě je pomlouvá.46 

Jaroslav Lev z  Rožmitálu je z  Šaškova a  Tetzelova deníku znám jako 
velkomyslný, reprezentativní, nechamtivý a  statečný vůdce poselstva, jenž 
několikrát přímo ozbrojeným odporem zachránil členy poselstva zvláště 
ve Španělsku před útoky tamějších katolíků či pohanů. V Jiřího okolí vystu-
poval nejméně od roku 1452, byl s ním od počátku jeho vlády v roce 1458 
a jako válečník a nejvyšší hejtman českého vojska spolu s Burianem z Gut-

46 Tamtéž, s. 20 o urážlivém a násilném chování ke kališníkům a pití, s. 21 o bosácích, s. 24 
o otci a osobních útocích a s. 25 o připravení o statky a hrdla a pisatelovo závěrečné shrnutí. 
Na s. 24 k jeho soukromí ještě Kalenic připomenul obdobné chování krále Matyáše Korvína 
v Olomouci v roce 1469: „Tak tvé zmileličky rozhříší /papež/ jako onu Holomúckú pannu, 
kterúž sú v ruoženém věnci jako jeptišku k vylování /sic!/ do kostela uvedli, když jest jasný 
král Matiáš uherský s ní přes noc vesel byl, a naši milí kněží to rozhlásili slavně v kostele, že 
čistá panna jest, jako by se z své máteře tepruov narodila.“ V listě na Luciperově straně autor 
jmenoval panovníky Heroda, Nera, Domiciána, Diocleciána, Zikmunda (Lucemburského), 
Albrechta (Habsburského) a Matyáše (Korvína), dále Jošta (z Rožmberka), biskupa vratislav-
ského, Kapistrána, Hilaria (Litoměřického) a Lvova faráře Křížanovského a naopak jako jeho 
protivníky Jana Viclefa z Anglie, Jana Husa, Jeronýma (Pražského), Engliše, Jana Rokycanu, 
tamtéž, s. 13, 17 (stoupenci Lucipera) a 14 (protivníci Lucipera, tj. viklefi sté a husité). 

Mírová a propagační poselstva krále Jiřího z Poděbrad 
v letech 1461–1467



72 Jiří Jurok

štejna a bratříky proslul vpády do Frank a Bavorska v září 1461 a v březnu 
až květnu 1462 a  spolu s  Oplem z  Fictum tamtéž v  květnu až srpnu 1462 
na pomoc Ludvíkovi Bavorskému. Zúčastnil se Jiřího tažení na pomoc ob-
leženému císaři Fridrichovi III. a útoku na Vídeň 19. listopadu 1462 a vy-
jednání smlouvy císaře Fridricha III. s vévodou Albrechtem Habsburským 
a městem Vídní. Svého švagra a kališníka, krále Jiřího Poděbradského, pod-
poroval až do konce jeho vlády, takže takový tvrdý střet s kališníky před jeho 
odchodem z  úřadu nejvyššího hofmistra v  roce 1480 a  jeho smrtí v  roce 
1485 je téměř překvapivý, ale přece naznačuje určitý Lvův oportunní postoj 
k oběma českým vládcům (ještě katolickému králi Vladislavovi II., přitom 
se ale zastal Jiřího synů Jindřicha a Hynka na sněmu v roce 1477). Nicméně 
i tak je Kalenicův útok v rozporu s faktem, že katolík Lev z Rožmitálu zů-
stal i po roce 1471 na straně krále Vladislava II. oproti straně krále Matyáše 
Korvína. Lev z Rožmitálu se spolu s bratrem Protivou domohl řady statků, 
jež vlastnili v nedílu: Rožmitálu, Blatné, Rokycan, Přimdy, Střely, Domažlic 
a Písku na jihu a Pecky a Semil na českém severovýchodě. Domažlice prodal 
Lev Zdeňkovi ze Šternberka asi po roce 1471, po Protivově smrti v roce 1474 
ztratil podíl na Pecce a Semilech a po úmrtí sestry Johany v roce 1475 naopak 
zdědil Hlubokou.47

Uvedený střet s puritánskými kališníky (Kalenicem) mohl být ale způso-
ben i Lvovým přijetím západoevropské dvorské kultury, dosvědčený přinej-
menším nástěnnou obrazovou výzdobou Zelené světnice ve 2. patře Starého 
paláce v Blatné. Ještě Josef Krása se vedle torzovitého poukazu na devět hr-
dinů, scénu klání a Zahradu lásky pouze domníval, že tato výzdoba a některé 
tamější výjevy zvláště turnajů, lovu a měst souvisely s konkrétními zážitky 
Lva z  Rožmitálu a  jeho diplomatického a  propagačního poselstva. V  pod-
statě totéž zopakoval Karel Petráň s poukazem na scénu klání, devět hrdinů 
a  s chybným určením alegorie Dobré vlády a  Jiří Kuthan s  tímtéž upozor-

47 Kotlárová, Simona: Páni z Rožmitálu. České Budějovice 2008, s. 24–33, zvl. s. 24 k  jeho 
dvěma manželkám, k otci Janu z Blatné, dětem Zdeňku Lvu, Kateřině a Johaně a druhé se-
stře Hedvice, s. 29–33 k roku 1452, zastání v roce 1477 a setrvání na straně Vladislava II., 
s. 36–37 ke statkům, autorka ale nezná Lvovu účast na letním tažení do Bavorska a listopado-
vém k Vídni v roce 1462 a Mariniho považuje za Itala, (vše s. 25–26), Lvovu výpravu považuje 
za mírovou misi (s. 127) a asi nepozorností píše o poručníku jeho dětí jako jednou Janu Zajíci 
z Hazmburka a jinde Zdeňkovi Zajíci z Hazmburka (s. 42 a pozn. 236 na s. 146); FRA, II, 20, 
s. 161–162, č. 168 list českých stavů z 9. září 1458, Stockerau též spolu se Zdeňkem Kostkou 
z Postupic, Bořitou z Martinic aj., tamtéž, s. 271, č. 279 list hejtmana Lva z Rožmitálu Chebu 
z  května 1462; k  tomu Urbánek, R.: Věk poděbradský. ČD. III, 4, s. 478, 480 k  září 1461, 
s. 517, pozn. 226, s. 518, pozn. 228, s. 540 k jarnímu tažení, s. 547 k letnímu tažení, s. 622, 623 
k útoku na Vídeň a s. 626 ke smlouvě Fridricha III. za přítomnosti obou Kostků, Zdeňka ze 
Šternberka aj. 
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něním na devět hrdinů, scénu klání a  s chybnými určeními scén Paridova 
soudu, fi gury Amora aj.48 

Mezitím ale již vyšel naprosto přesvědčivý výklad maleb v  Blatné jako 
cyklu Pěti věků člověka od Jakuba Vítovského. Právě tento autor podrobně 
rekonstruoval celý cyklus zadavatele Jaroslava Lva z Rožmitálu z roku 1469 
v pěti kompozicích jako příchod člověka na  svět, dětství či chlapecký věk, 
dospívání, mužný věk a stáří či odchod člověka ze světa. V rámci chlapecké-
ho věku určil motiv Zahrady dětství, v dospívání motiv Klání a v mužném 
věku motiv devíti hrdinů (s  třemi pohanskými, třemi biblickými a  třemi 
křesťanskými hrdiny) včetně například Alexandra či Gottfrieda z Bouillonu. 
Velmi zajímavé je, že v scéně Zahrada dětství vedle postav samotného Lva 
s jeho manželkou Eliškou Bezdružickou z Kolovrat, krále Jiřího z Poděbrad 
s Johanou z Rožmitálu, bratra Protivy z Rožmitálu a první Lvovy manželky 
Machny z Valdštejna identifi koval postavu nezletilého chlapce jako Zdeňka 
Lva z Rožmitálu. Podobně v scéně Klání podle iniciály „e“ (manželka Eliška) 
Vítovský určil, že se jedná opět o  jezdce Lva z Rožmitálu spolu s Protivou 
z Rožmitálu a nedospělým, iniciovaným (zasvěcovaným) rytířem Zdeňkem 
Lvem z  Rožmitálu za  již z  větší části nezachovalým králem Jiřím z  Podě-
brad zápasícím se zkarikovanými nepřáteli ze Zelenohorské jednoty v čele 
s uherským králem Matyášem Korvínem padajícím ze sedla na vlkodlakovi 
– násilníku Zdeňku ze Šternberka, dále s  Janem z Rožmberka, Jindřichem 
z Hradce a Dobrohostem z Ronšperka. Na vítězné straně pod Lvem z Rož-
mitálu postava šaška s  iniciálou „w“ za zády představovala zřejmě Václava 
Šaška z Bířkova. Podle Jakuba Vítovského celé vyobrazení Klání představuje 
v tomto tzv. potupném obrazu politickou propagandu královské strany Jiřího 
z  Poděbrad proti nepřátelské straně představované Zelenohorskou jedno-
tou, což by pozoruhodně navazovalo na propagační charakter Rožmitálova 
poselstva. Autor rovněž v celém cyklu konstatoval množství mytologických 
motivů a  naopak téměř nepřítomnost náboženských motivů včetně úlohy 
boha, nahrazeného přírodou a  humanistickým antropocentrismem. To by 
vysvětlovalo, že Lev z Rožmitálu ve sporu s Oldřichem Kalenice až tak ne-
hájil katolictví, jako spíše zpochybňoval jakoukoli víru! K tomu dodávám, že 
podle počtu 15 vyobrazených arkád v Zahradě dětství znamenajících věk, lze 

48 Krása, Josef: Nástěnná malba. In: Homolka, Jaromír – Krása, Josef – Mencl, Václav – 
Pešina, Jaroslav – Petráň, Josef: Pozdně gotické umění v Čechách (1471–1526). Praha 1978, 
s. 255–314, zvl. s. 276–283; Petráň, Karel: Gotické nástěnné malby na zámku Blatná. Sborník 
k 750. výročí Blatné. Sborník vlastivědných prací vydaných k 750. výročí první písemné zprá-
vy o Blatné. Blatná 1985, s. 51–57, zvl. s. 52–53 a Kuthan, Jiří: Stavební dílo a mecenát Lva 
(† 1485) a Zdeňka Lva († 1535) z Rožmitálu. Sborník Národního muzea, řada A – Historie, 61, 
2007, č. 1–2, s. 53–65, zvl. s. 54–56 k Blatné a Písku.
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snad určit i věk Zdeňka Lva z Rožmitálu – 15 let, podle čehož by se narodil asi 
v roce 1454. Nástěnnou výzdobu zadal Lev z Rožmitálu i ve velké síni západ-
ního křídla hradu v Písku v roce 1479, kde ve výjevech turnaje dvou dvojic 
rytířů a bitvy u města a vody s veslicemi lze nabídnout připomenutí Lvovy 
účasti v turnaji na dvoře burgundského vévody Filipa III. Dobrého v Bruselu 
a nabídky jeho pomoci vévodovu synu Karlu Smělému v jeho válce s měs-
tem Lutychem. Obdobně v Zelené světnici ve vstupní věži v Blatné by mohl 
záhadný světec před chrámem s dvořany a poutníky (před 1480) odkazovat 
k Rožmitálově návštěvě Sv. Jakuba v Santiago da Compostella.49 

Třetí pisatel deníků Vaclav Šašek, určený Augustinem Sedláčkem a Marti-
nem Kolářem jako z Bířkova u Přeštic, patřil k služebníkům či klientům Jaro-
slava Lva z Rožmitálu.50 Ostatně většina členů tohoto poselstva byli úředníci 
a služebníci samotného Lva z Rožmitálu. V obou nejznámějších poselstvech 
Kostkově a Rožmitálově řadu jejich členů představovali heroldi (vlastně tlu-
močníci, v prvém poselstvu Hanuš Causar) a poslové (i jako sluhové), v dru-
hém neofi ciálním a propagačním poselstvu si pan Lev sebou vezl hofmistra, 
jakéhosi šafáře, nejméně dva kuchaře, loutnaře a  tři pážata, z  nichž jedno 
představoval záhadný pánův syn („puer domini“ či „ein panerherrn sun“), tj. 
mohlo se jednat o pozdějšího nejvyššího purkrabí Zdeňka Lva z Rožmitálu 

49 Vítovský, Jakub: Pozdně gotické nástěnné malby Pět lidských věků v zámku Blatná. Zprávy pa-
mátkové péče, 61, 2001, č. 4, s. 89–107, zvl. s. 94–95, 100 k Zahradě dětství, s. 96–97, 101–102 
ke  Klání a  s. 104 k  politické propagandě vyobrazení, s. 105 k  humanistickému antropo-
centrismu; Kotlárová, S.: Páni z  Rožmitálu, s. 111–115 se zhodnocením výzdoby Blatné 
a Huizinga, J.: c. d., s. 111–114 k devíti hrdinům z rytířské epiky.

50 Cestopis Václava Šaška vydali: /Pavlovský, Stanislav/: Commentatarivs brevis, et ivcvndvs 
itineris atque peregrinationis, pietatis et religionis causa susceptae, ab Illustri et Magnifi co Do-
mino, Domino Leone libero Barone de Rosmital et Blatna, Annae /sic!/ reginae Bohemiae fratre 
germano, Proauo IIlustris ac Magnifi ci Domini, Domini Zdenko Leonis liberi Baronis de Ros-
mital et Blatna, nunc supremi Marchionatus Morauiae Capitanei: Ante centu annos Bohemice 
conscriptus, et nunc primum in latina linguam translatus et editus. Ex consensu Reuerendissimi 
Domini, Domini Ioannis Olomucensis Episcopi. /Olomouc/ 1577; Urbánek, R.: Ve službách 
Jiříka krále, s. 31–190 překlad z latiny Bohumila Mathesia podle edice Stanislava Pavlovského 
spolu s  výňatky z  Tetzelova cestopisu, srov. tamtéž, s. XXVI k  určení Václava Šaška z  Bíř-
kova, s. XXVII o  jeho znalostech němčiny a  latiny, s. XLVII o  dalších vydavatelích. Těmi 
byli: Horky, Joseph Edmund (ed.): Des böhmischen Freiherrn Löw von Rožmital und Blatna 
Denkwürdigkeiten und Reisen durch Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Portugal und 
Italien. I.–II. Brno 1824; Schmeller, J. A. (ed.): Des böhmischen Herrn Leo’s von Rozmital 
Ritter-, Hof- und Pilgerreise durch die Abendlanden 1465–1467. Beschrieben von zweien seinen 
Begleiten. In: Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, 7, 1844; Slavík, František A. 
(ed.): Cesta pana Lva z Rožmitálu po západní Evropě roku 1465–1467. Telč 1890 s prvním 
českým překladem s výňatky z Tetzelova cestopisu a zpracování Aloise Jiráska z téhož roku. 
Překlad do angličtiny pořídil Letts, Malcolm H. (ed.): Th e Travels of Leo of Rozmital through 
Germany, Flanders, England, France, Spain, Portugal and Italy 1465–1467. Cambridge 1957. 
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(zemř. 1535). Podle Simony Kotlárové toto určení je sporné, z důvodu jeho 
zplnoletnění až v roce 1489 (tj. ve věku 35 let?), nicméně toto zplnoletnění 
mohlo být odloženo z jiných důvodů a opravdu se mohlo jednat snad o jede-
náctiletého Zdeňka Lva z Rožmitálu. Jedno ze tří zmíněných pážat zazname-
nal již jako herolda Hieronymus Münzer z Norimberka v Granadě u hraběte 
z Mendocy či Mendozy koncem října 1494 (dva roky po konquistě na Mau-
rech), přičemž mu bylo řečeno, že ho sem přivedl Lev z Rožmitálu („a domi-
no Leone de Bodebrat, Bohemo“). Neznámý burgundský herold, vyprošený 
Lvem z Rožmitálu v Bruselu, nepocházel přímo od Filipa III. Dobrého, ale 
od jeho syna vévody Karla Smělého a několikrát výpravě významně prospěl.51 

Pozoruhodné je, že zatím nikdo si nepoložil otázku, z  jakého důvodu 
vznikly tři uvedené cestopisy a další diplomatické relace. Jestliže jsou známy 
i relace Václava Korandy ml. z poselství do Říma v roce 1462 a relace Gosvina 
Špána z poselství do Francie v roce 1467, docházím k závěru, že tyto zprávy si 
vyžádal král Jiří z Poděbrad snad na radu zahraničních poradců dr. Martina 
Maira nebo Antonia Mariniho. Proto lze předpokládat dnes ztracené relace 
Albrechta Kostky z Postupic a Lva z Rožmitálu. A vedle nich zřejmě díky této 
inspiraci jako soukromé osobní výpovědi vznikly všechny tři dotčené cesto-
pisy, jež se naopak zachovaly.52 

7  Konfesijní složení poselstev

Zatím jsem se více nedotkl konfesijního složení poselstev. Je jednoznač-
né, že do roku 1464, do vyhlášení půhonu na krále Jiřího a jeho předvolání 
před papežskou kurii, v poselstvech Zdeňka Kostky a Albrechta Kostky vel-
kou část, pravděpodobně většinu členů tvořili utrakvisté, tj. husité, zatímco 
po  tomto roce od neofi ciálního a propagačního poselstva Lva z Rožmitálu 

51 Urbánek, R.: Ve službách Jiříka krále, s. XXIV, XXV, XXVIII, 34; Kotlárová, S.: c. d., s. 42 
k zplnoletnění Zdeňka Lva, a proto Vítovského určení v Klání nepřijala; totéž se ale o účasti 
v poselstvu Zdeňka Lva domnívala Huesmann, J. M.: Über einige Aspekte, s. 53. K českému 
heroldovi v Granadě Paravicini, W.: c. d., s. 256, pozn. 22, k burgundskému heroldovi tam-
též, s. 267–271, přičemž takto jej ale určil již Urbánek, R.: Ve službách Jiříka krále, s. 213, 
pozn. 11. 

52 Baboučková, I. – Boubín, J.: c. d., s. 196 a 202 píši o tomtéž, mluvil jsem o tom již na konfe-
renci Mírový projekt krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech 25. září 2014 ve svém příspěvku. 
Pouze Malaníková, Michaela: Ke vzniku cestopisu Václava Šaška z Bířkova a možnostem jeho 
interpretace. Sborník prací Filozofi cké fakulty Brněnské univerzity, C55, 2008, s. 21–33, zvl. 
s. 28 an., 32 cestopis charakterizovala současně jako specifi cký druh rytířské epiky či rytíř-
ského příběhu s hrdinou Lvem z Rožmitálu, jenž je v centru vyprávění, přičemž diplomatická 
úloha poselstva byla záměrně potlačena, tamtéž, s. 24. 
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všichni členové poselstev, stejně jako dále například Jan Starústka z Hranic 
a Gosvin Špán z Barnštejna byli katolíci a poslední dva dokonce duchovní, 
první byl hradišťským mnichem z  Moravy a  druhý novocellským opatem 
z Lužice.53

8  Finanční zajištění poselstev

Většinu nákladů pravděpodobně platila Česká komora a český král (císař 
Fridrich III. podle Gabriela Tetzela jakékoliv fi nanční krytí Rožmitálova po-
selstva při závěrečném přijetí ve Štýrském Hradci odmítl), něco zřejmě vůd-
cové poselstva ať Zdeněk Kostka, Albrecht Kostka nebo zejména Jaroslav Lev 
z Rožmitálu. Propagační poselstvo Lva z Rožmitálu bylo fi nancováno přes 
Gabriela Tetzela a fi nanční dům v Norimberku, neboť Tetzel znal aktuální 
stav fi nancí pana Lva z Rožmitálu při pobytu v Portugalsku a dvakrát zajišťo-
val úvěry, z toho jednou v Benátkách (nebo šlo o marnou prosbu na dóžete 
rovněž o  pokrytí nákladů poselstva?) a  jednou v  Rakousku ve  Vídeňském 
Novém Městě, včetně zástavy drahocenného rukávu či drahokamu za 1 200 
zlatých u jakéhosi židovského fi nančníka údajně v hodnotě 10 000 zl. Tento 
poslední úvěr mohl být poté uhrazen Českou komorou nebo ve Lvově přípa-
du odměnou v podobě nejvýnosnějšího zemského úřadu nejvyššího hofmis-
tra (800 kop českých grošů ročního platu).54

Výši nákladů na tato poselstva lze odhadnout podle zachovaných zpráv 
o  hrazení jiných poselstev. Například zmíněné svatební poselstvo českého 
a  uherského krále Ladislava Pohrobka na  přelomu let 1457–1458 si vyžá-
dalo údajně nákladů až 40 000 dukátů či uherských zlatých, ve skutečnos-
ti méně, neboť Jiří z Poděbrad králi půjčil 6 000 zlatých, Oldřich Pasovský 
5 000 zl. a opět údajně hubmistr (rakouský mincmistr) Konrád Hölzel vy-
dal 20  000 zl., tj. celkem až 31  000 zl. Svatební poselstvo ovšem obnášelo 
14 vyslanců, 26 vozů a 700 doprovodných jezdců, takže bylo více než 14krát 
větší než obě poselstva z  let 1464 a  1465–1467. Náklad jen na  700 jezdců 
za 17 týdnů po 1 zl. týdně by podle výplaty z roku 1456 podle Rudolfa Urbán-
ka činil 12 000 (přesně 11 900) zl. Kostkovo a Mariniho poselstvo sestávalo 

53 Urbánek, R.: Ve službách Jiříka krále, s. XXIV.
54 Tamtéž, s. XXVII, s. 130, 175 a 182 k stavu fi nancí a dvěma úvěrům, tamtéž, s. 180 k odmítnutí 

císaře Fridricha III. Místo rukávu má drahokam nejnovější překlad celého a úplného textu 
Tetzelova cestopisu u Líbalová, L. (ed.): c. d., s. 58. Rovněž v Benátkách editorka přeložila 
větu o penězích jako žádost o peníze, nikoli o úvěr, tamtéž, s. 57. 
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z 48 účastníků a asi 30 koní a Rožmitálovo poselstvo ze 40 účastníků, 52 koní 
a jednoho komorního vozu.55 

Tabulka 1.
svatební poselstvo Ladislava Pohrobka v letech 1457–1458

početnost doprovodu a koní doba 
trvání 

náklad 
za týden 

celková suma

14 vyslanců, 26 vozů, 
700 jezdců 

17 týdnů 1 824 zl. 31 000 zl. 

700 jezdců 17 týdnů 1 zl. na jezd-
ce  700 zl. 

11 900 zl. 

mírové poselstvo Albrechta Kostky a Antonia Mariniho v roce 1464

48 účastníků a 30 koní 
(asi 1/14) 

18 týdnů 130 zl. 2 340 zl. 
(1 759 kop gr. č.) 

z toho pouze jezdci: (asi 1/14) 18 týdnů 48 zl. 864 zl. 
(650 kop gr. č.) 

propagační poselstvo Lva z Rožmitálu v letech 1465–1467 

40 účastníků, komorní vůz a 52 
koní (asi 1/14) 

62 týdnů 130 zl. 8 060 zl. 
(6 060 kop gr. č.) 

z toho pouze jezdci: (asi 1/14) 62 týdnů 40 zl. 2 480 zl. 
(1 865 kop gr. č.)

 
Čtyřměsíční svatební poselstvo je podle doby trvání srovnatelné s Kost-

kovým rovněž čtyřměsíčním poselstvem (18 týdnů) z roku 1464. Takže čistě 
matematicky, pokud vyjdeme ze skutečné sumy 31 000 zl., náklad na Kost-
kovo poselstvo by činil asi čtrnáckrát méně asi 2 340 zl. (tj. pro 1/14 osob 
po 130 zl. za týden), tj. tehdy asi 1 759 kop (českých) grošů. U Rožmitálova 
poselstva za 14 a půl měsíce (62 týdnů) by náklady dosahovaly v podstatě při 
stejném počtu osob či koní asi 8 060 zl. (též pro asi 1/14 účastníků), tj. tehdy 

55 Urbánek, R.: Věk poděbradský. ČD. III, 3, s. 195–196, pozn. 1. Náklad na svatební poselstvo 
tak dosáhl asi čtvrtiny všech ročních příjmů krále Ladislava z České a Uherské koruny a Ra-
kous, jenž byl vyúčtován v roce 1454 správcem Jiřím z Poděbrad včetně korunovační berně 
ve výši 67 439 kop grošů (patrně českých), což tehdy při kurzu 1 kopa gr. – 1,9 uherského 
zlatého činilo 128 000 uher. zl. Po roce 1458 se změnil kurz na 3/4 kopy gr. rovnající se 1 uher. 
zl. Příjem císaře Zikmunda jen z Uher dosahoval údajně 171 000 dukátů či uher. zl. Počet 
účastníků Jiřího poselstev uvedl týž: Ve službách Jiříka krále, s. XXVIII. 
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asi 6 060 kop (čes.) gr. V obou případech by na jezdce připadala asi třetina 
nákladů.

K  dispozici je ještě jedno, ale problematické srovnání, a  sice s  náklady 
na posly města Znojma v  letech 1421 a 1422. V jednom případě poselstvo 
Znojma do  Vídně k  vévodovi Albrechtu Habsburskému v  srovnatelném 
počtu šesti radních, čtyř bývalých radních a celkově 40 měšťanů, za 5 dnů 
ve dnech 1.–5. ledna 1422 stálo město 16 kop 50 (čes.) grošů. Po přepočtu 
na týdenní sumu 23,6 kopy gr. a dobu Jiřího poselstev dospívám k alterna-
tivní částce pro Kostkovo poselstvo přibližně 425 kop gr. a pro Rožmitálovo 
poselstvo 1 463 kop gr. Ovšem tyto částky nelze přijmout, neboť kurz českého 
groše a kopy grošů byl tehdy vyšší a náklady na vystupování měšťanů jistě na-
opak nižší, takže z obou těchto důvodů náklady na pozdější Jiřího poselstva 
musely být vyšší než částka pro poselstvo města Znojma. Mimoto náklady 
na městská poselstva Znojma se lišily i při stejném počtu poslů dvou radních 
a dvou jezdců v nejméně třech plně srovnatelných případech v únoru a dva-
krát v březnu 1422 vždy za 4 dny od 1 kopy 28 gr. (přepočet 2,5 kopy gr. za tý-
den) přes 1 kopu 45 gr. (3 kopy gr. za týden) až po 2 kopy 11 gr. (3,75 kopy 
gr. za týden) a stejně tak v dubnu až květnu 1421 a lednu 1422 v týdenních 
nákladech od 2,5 kopy gr. (z částky 12 kop 14 gr. za 5 týdnů) až po 4,2 kopy 
gr. (z částky 3 kopy 4 gr. za 5 dnů).56 Celkově tak pro značnou časovou vzdá-
lenost, jiný peněžní kurz a menší měšťanské náklady na poselstva nelze i pro 
různost těchto údajů zmiňovaná srovnání použít. 

Pro Kostkovo poselstvo tak náklady mohly obnášet výše uvedených asi 
2 340 zl. (1 759 kop gr. č.) a pro Rožmitálovo poselstvo asi 8 060 zl. (6 060 
kop gr. č.) podle nákladu na svatební poselstvo z let 1457–1458. V obou po-
selstvech asi třetinu peněz spolkly výdaje jen na zaopatření jezdců. Celko-
vé náklady mohly být spíše vyšší až o čtvrtinu podle původně požadované 
sumy na svatební poselstvo až 40 000 dukátů či zlatých. S nákladem kolem 
8 060 zl. by korespondoval poslední úvěr ve Vídeňském Novém Městě ve výši 
1 200 zl., požadovaný snad již v Benátkách.

56 Elbel, Petr: Pobyty vyslanců a poslů města Znojma na dvoře krále Zikmunda a rakouského 
vévody Albrechta V. ve světle znojemských městských účtů z let 1421–1422. Příspěvek k dvorské 
každodennosti. In: Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Praha 2010, s. 475–502, 
zvl. s. 489, 496–499. 
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9  Kulturní význam poselstev

Pisatelé všech tří deníků (panoš Jaroslav, zeman Václav Šašek z Bířkova 
a měšťan Gabriel Tetzel) si všimli velké úcty k ostatkům, ve které již české 
husitské prostředí nevěřilo, a zvláště panoš Jaroslav neúcty ke svátosti oltářní 
(eucharistii) např. v Norimberku.57 Posledně jmenovaný zaznamenal i mrav-
ní uvolněnost (jednak v duchovenstvu a dále společné lázně mužů a žen, do-
konce kněží, mnichů a  jeptišek) na západě ve století vyobrazení tzv. tanců 
smrti, tzn. v době „podzimu středověku“, kdy počínající pozdně gotická skep-
se předcházela či byla současná se zrodem renesance v Itálii. Západoevropská 
mravní uvolněnost pramenila z  dvorské rytířské kultury ovlivněné Romá-
nem o růži (Roman de la rose) a později tzv. Soudy lásky (Cour d’amours) 
a zahradami lásky.58 V poslední době byl ovšem Jaroslavův pohled na Západní 
Evropu jako nábožný a  mravní rigorismus podle Františka Palackého 
zredukován právě jen na  uvedený poznatek z  Norimberku a  eventuálně 
nějaká kritická hodnocení příslušníků církve a  francouzských vysokých 
prelátů. Jaroslavovy zmínky o  společných lázních byly přehodnoceny 
z kritických na jen konstatující a snad podivující se. Stejně tak pohled cizinců 
na Čechy od původně nepřátelského byl podrobněji stratifi kován Bohdanem 
Malyszem na pozitivní ze strany politických představitelů (z knížat, šlechty 
a městských rad) včetně francouzského královského dvora až na uvedenou 
výjimku církevních diplomatů a negativní ze strany prostého lidu a nejvíce 

57 Urbánek, R.: Ve službách Jiříka krále, u Jaroslava: s. 4 k Norimberku, s. 10, 23, u Šaška: s. 35, 
41, 61, 68, 78, 83, 85, 90, 110, 120, 121, 137, 139, 141, 157, 161, 165 aj., u Tetzela: s. 47, 61, 
83, 140, 141, 158, pozn. 20 na s. 197 k úctě k ostatkům. Líbalová, L. (ed.): c. d., nyní někde 
text rozšířila proti Tetzlovým výňatkům v Urbánkově edici jako při popisu ostatků v Kolíně 
a Cáchách, tamtéž, s. 19 (u Urbánka, R.: Ve službách, s. 40, 41 a pozn. 20 na s. 197) a obdobně 
o průběhu cesty z Benátek přes Mestre do Villachu, u Líbalové, L. (ed.): tamtéž, s. 57 (u Ur-
bánka, R.: Ve službách, s. 178–179), jinde jako v Anglii v Salisbury Tetzel popsal dvě mecha-
nické pohybující se sošky či výjevy Tří králů a Zmrtvýchvstání, tamtéž, s. 28 (jako obyčejné 
sochy u Urbánka, R.: Ve službách, s. 71), naopak při Portugalsku podle mě editorka špatně 
přeložila tamější hady (u Šaška jsou hadi, štíři a ještěrky) jako červi, tamtéž, s. 45 (u Urbánka, 
R.: Ve službách, s. 109) a opět jinde dřívější podobu Tetzelova textu opravila jako při vypsání 
turnaje ve Štýrském Hradci, kde místo Reinprechta Rimbergera dosadila Reinprechta Ren-
burgera a v sedle zůstali Tetzel a jeho soupeř Jörg Renburger, tamtéž, s. 58 (u Urbánka, R.: 
Ve službách, s. 216, pozn. 4). 

58 Urbánek, R.: Ve službách Jiříka krále, s. 6, 10, 25, 27, 28 k lázním, dvojznačné jsou ostatně 
podle slovníku Jaroslavovy popisy v lázních „a pasovali sme sě dvorně etc.“ a „a byli sme ve-
seli“, s. 25, 28; Huizinga, J.: c. d., s. 238–240 k počátku vyobrazení tanců smrti v Paříži v roce 
1408, s. 178, 187–192, 196 k Románu o růži ze 13. století, s. 197–198 k vzniku Soudů lásky 
v Paříži 14. února 1401, s. 180 ke zřízení městských lázní s „Venušinými službami“ Filipem III. 
Dobrým pro anglickou delegaci ve Valenciennes. 
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žen (údajně nejen více emociálních, ale se i v náboženství tehdy jedině reali-
zujících) v Německu a spíše podivující se ve Francii.59 

Z  konkrétních inovací, s  nimiž se poselstva seznámila, to byl např. 
v městě Bourges v Burgundsku speciální způsob pletení koberců, jejichž dva 
výrobce pan Albrecht Kostka chtěl dovézt do Čech, což se mu nepodařilo. 
Obdobně Rožmitálův doprovod si v Brabantu, součásti Burgundska, všiml 
využívání neznámé zeminy podobné dřevěnému uhlí v Čechách k topení (šlo 
podle editora o kamenné uhlí) a údiv v Rožmitálově doprovodu způsobilo 
i první seznámení s jízdou a závody na bruslích po ledě v Bruselu na příkaz 
burgundského vévody Filipa III. Dobrého. Ve Francii za městem Bayonne si 
Šašek všiml cihlových tašek na střechách domů a ve Španělsku před Segovií 
dokonce Šašek popsal stroj na  mlácení obilí. Již Urbánek poznamenal, že 
zatímco Gabriel Tetzel jako městský patricij věnoval zvláštní pozornost 
kulturním, politickým, hospodářským a  fi nančním poměrům, zejména 
obchodníkům, řemeslníkům a  zdanění měst například v  Benátsku, tak 
Václav Šašek jako zeman, voják a sedlák se zaměřil na vojenské záležitosti, 
tzn. počty vojska příslušných zemí, opevnění a výzbroj měst a hradů a  též 
výstavbu rybníků a  zemědělské hospodářství. Václav Šašek si tak v  Anglii 
všiml rozsáhlého chovu ovcí a  ve  třech oborách daňků, zajíců a  králíků, 
ve  Francii v  Angers dokonce zoologické zahrady se lvy, pštrosy, levharty 
a  saracenskými kozami, v  Portugalsku pěstování fíků, mandlí, řeckého či 
sušeného vína (zřejmě hrozinky), pomerančů, citronů, granátových jablek, 
šafránu, polejky, oliv, cypřišů a anýzu a v Katalánsku datlí.60 Zejména Václav 
Šašek popsal několik turnajů a zápasů v Německu, Burgundsku, Španělsku 
a Rakousku a Gabriel Tetzel se zmínil o nepovolení Rožmitálovi uspořádat 
turnaj v Londýně anglickým králem Eduardem IV. (1461–1470, 1471–1483), 
59 Malysz, B.: „Nábožný a mravní rigorismus“? Vzájemné hodnocení Čechů a cizinců v době po-

děbradské ve světle cestopisu panoše Jaroslava. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity, řada společenských věd, č. 23, 238, 2009, s. 25–30 k zpochybnění husitského pu-
ritanismu, tamtéž s. 19–20 k přijetí politiky, s. 21 k přijetí u  francouzského krále, s. 22–23 
k negativnímu a podivujícímu se přijetí u lidu, zkráceně již u Heymann, F. G.: c. d., s. 367, kde 
o kladném přijetí u knížat a městských rad a negativním u lidu. 

60 Urbánek, R.: Ve službách Jiříka krále, s. 25, 27 k pletení koberců, s. 54 k bruslím, s. 55, 200, 
pozn. 23 k uhlí, s. 86 k cihlovým taškám, s. 96 k mláticímu stroji, s. XXXIX, XL, XLVI, 47, 79, 
164, 169 k Tetzelovi, s. XLI, XLV, XLII a XLIII, 35, 45, 47, 57, 59, 70, 76, 78, 79, 93, 110, 111, 
128, 131, 155, 165, 175, 178 k Šaškovi; Pavera, Libor: Západní Evropa v cestopisech Václava 
Šaška z Bířkova a Bedřicha z Donína. In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Sborník pří-
spěvků z konference konané 6.–8. 9. 1994. Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta University 
J. E. Purkyně 1995, s. 93–103, zvl. s. 98 k  vojenství, rybnikářství a  lovectví, s. 95 k  diplo-
matickému úkolu poselstva; Líbalová, L. (ed.): c. d., úvodní stati Gabriel Tetzel – měšťan 
s cestovatelskou duší, s. 8–13, zvl. s. 11–12 k téže charakterizaci a jeho členství v městské radě 
Norimberka od roku 1469 a úmrtí 24. listopadu 1479, tamtéž s. 8–9. 
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načež Rožmitál, Frodnar a Tetzel darovali svoji zbroj, závodní nářadí a tur-
najové koně králi. Byl to Johan Huizinga, který vyložil význam turnajů jako 
středověkého sportu a vysvětlil i jejich dramatický a erotický obsah v rám-
ci dvorské kultury, jak tyto turnaje působily nejen na mužské, ale i ženské 
obecenstvo a  tak přispívaly rovněž k propagačnímu významu Rožmitálova 
poselstva.61

Velmi cenné je v Šaškově cestopisu i české zachycení počátků portugal-
ských zámořských objevů a kolonizace severní a západní Afriky (část býva-
lého maurského království Algarve s městy Ceuta a Alkacer (Algarve?) aj.), 
kde autor deníku píše celkem o třech portugalských městech v Africe, jedné 
objevitelské výpravě k  neznámému dalekému ostrovu a  každoročních vý-
bojných portugalských výpravách tamtéž, včetně vždy tisíců získaných a za-
jatých černých otroků (mouřenínů). Je to asi jedno z  prvních evropských 
svědectví o vzniku novodobého otrokářství a otroctví. Ostatně dva černochy 
(mouřeníny) si pan Jaroslav Lev z Rožmitálu vyprosil u portugalského krále 
Alfonsa V. (1438–1481, bratra císařovny Eleanory) a  darem dostal celkem 
dva černochy, dvě opice, dva koně, cibetčí pižmo, levhartí kůže, luky, štíty, 
kopí a jiné pohanské (africké či černošské) zbraně. Portugalsko tehdy po zis-
ku Ceuty v roce 1415 obsadilo Azorské ostrovy v roce 1431, pobřeží Guiney-
-Bissau v roce 1446, Kapverdské ostrovy v roce 1460 a zřejmě již podnikalo 
výpravy na pobřeží Guinejského zálivu. Naopak Kastilii a Aragón zastihlo 
toto neofi ciální poselstvo v období domácích válek, v Kastilii mezi starším 
králem Jindřichem IV. Kastilským (1454–1474), obklopujícím se pohany 
(Maury) a mladším králem a jeho bratrem Alfonsem a v Aragónu mezi star-
ším králem Janem II. (1458–1481, otec sjednotitele Ferdinanda I.) a mladším 
králem Pedrem z Coimbry (1461–1466). Kromě válek o trůn v obou těchto 
zemích probíhaly další konfl ikty jako o poutní město Santiago da Compos-
tella, kde byl před katedrálou sv. Jakuba popraven tamější arcibiskup Alfons 
de Fonseca. Samotnou českou výpravu několikrát napadli jak Španělé, tak 
Katalánci včetně námořních pirátů lovících otroky (téměř u Barcelony zaja-
li Bořitu z Martinic a pokusili se zajmout samotného Václava Šaška) a také 
tamější arabští Saracéni a Mauři. Obdobně v Benátkách mohli sledovat dó-
žete Krištofora Mora při řízení velké rady a byl jim ukázán přístav, loděni-
ce, zbrojnice, německý obchodní dům („Fondaco dei Tedeschi“), tkalcovny 
a obchodní sklady.62 
61 Urbánek, R.: Ve službách Jiříka krále, s, 36, 40, 48–52, 100–101 a 180 aj. u Šaška, s. 36, 51–52, 

66 u Tetzela k turnajům a zápasům; Huizinga, J.: c. d., s. 126 a 130.
62 Urbánek, R.: Ve službách Jiříka krále, s. 112, 131 k zámořským výbojům, s. 122–125 k zá-

mořské výpravě, s. 111, 130, 216 pozn. 8 k darům černochů aj. Rožmitálovi, s. 96, 100, 102, 
143, 146–147, 154, 212 pozn. 2, 3 a 8 k občanským válkám, s. 118–122, 126, 207 pozn. 9, 210, 
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Autoři cestopisů zaznamenali i  některé historické osobnosti a  historic-
ké události, spjaté s místy, kterými cestovali, jako Václav Šašek v Anglii při 
Canterbury zavraždění arcibiskupa sv. Tomáše Becketa králem Jindřichem 
II. 29. prosince 1170, ve Francii při Toursu připomněl spolu s Tetzlem zaslí-
benou nevěstu krále Ladislava Pohrobka Magdalenu, vdanou tehdy za hra-
běte Gastona de Foix, při Burgosu jakéhosi španělského rytíře, jenž jim řekl, 
že byl spolu s králem Albrechtem Habsburským při obléhání Tábora v roce 
1438, při Orleánsu a Blaye si Jaroslav a Šašek vzpomněli na působení panny 
Orleán ské (dopomohla k trůnu Karlu VII.), pouze u panoše Jaroslava s uve-
dením jejího jména Johanna (Jana), při Milánu zaznamenal Šašek dokonce 
účast českého vojska krále Vladislava I. při jeho obléhání v roce 1158 a tam-
též korunovaci českého krále Vladislava I. od císaře Fridricha I. Barbarossy 
9. září 1158, podle pisatele jako prvního českého krále, a lombardskou koru-
novaci císaře Zikmunda Lucemburského 25. listopadu 1431.63 

Hoštění, obdarovávání a  vyznamenávání poselstva či jeho vůdců bylo 
zcela obvyklé, jak dosvědčil burgundský vyslanec a posel Guillebert de Lan-
noy (1386–1462). Obdobné krytí nákladů, vyznamenávání řády, obdarová-
vání, ukazování ostatků a zvaní na obědy a večeře zaznamenali všichni tři 
pisatelé českých cestopisů.64 

Celkově jistě tyto cesty do  západní Evropy přinesly jejich účastníkům 
řadu nových poznatků a zkušeností, jakož i umožnily rytířským členům po-
selstev zúčastnit se řady turnajů. Tyto dvě záležitosti ostatně jako důvod své 
výpravy jmenuje Jaroslav Lev z Rožmitálu v obou průvodních listech a spolu 
s poznáním šlechtického chování a poutnictvím v několika glejtech. 

pozn. 12 k bojům o Santiago da Compostella, s. 88, 89, 90, 114, 101, 102, 152, 207 pozn. 14 
k napadením ve Španělsku, s. 151, 153, 212 pozn. 7 k zajetím a s. 174, 175, 177 k prohlídce Be-
nátek. K Portugalsku a Španělsku v deníku Hrubeš, Jiří: El itinerario más antiguo de Espaňa y 
Portugal. Ibero-Americana Pragensia, 5, 1971, s. 69–82.

63 Urbánek, R.: Ve službách Jiříka krále, s. 60, 200 pozn. 3., s. 80 (s Tetzlem), 91, 205 pozn. 3, 
s. 25 (vše Jaroslav), 84, 162, 165 a 214, pozn. 9 (Šašek); Boulton, D’ A. J. D.: c. d., s. 329, 
345, 346, 348 a 352 k neznámému rytíři sloužícímu Albrechtovi Habsburskému v boji proti 
husitům v roce 1438: byl jím Diego de Valera, jenž obdržel tehdy tři řády od Albrechta a je-
den od kastilského krále Jana II., Urbánek o něm psal jako o bratru jakéhosi Alfonsa, viz týž: 
Ve službách Jiříka krále, s. 205, pozn. 3.

64 De Lannoy, Guillebert: c. d., s. 136, 141, 154, 155 a 224.
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Resumé

Mírová a propagační poselstva krále Jiřího z Poděbrad 
v letech 1461–1467

Ve svém příspěvku jsem pojednal o mírových a propagačních poselstvech 
krále Jiřího Poděbradského v letech 1461–1467 ve spojitosti s jeho mírovým 
plánem spolku křesťanských evropských států, tzv. „Parlamentu“ a protitu-
recké aliance v době jejich vzniku, jednání a po jejich ztroskotání v roce 1464. 
Nejprve jsem přiblížil čtyři nejdůležitější mírová poselstva včetně legace An-
tonia Mariniho u římské kurie v letech 1461–1462, v době vzniku jeho ideje 
mírové unie, a  v  západní Evropě v  letech 1462–1464, jednání králů Jiřího 
z  Poděbrad a  Kazimíra IV. ve  Velkém Hlohově o  uzavření první smlouvy 
o přátelství a pomoci v roce 1462 a poselstvo Albrechta Kostky z Postupic 
a  Antonia Mariniho do  Francie s  představením mírového projektu v  roce 
1464. 

Upozornil jsem, že Jiřího a Mariniho mírový projekt mohl být v tehdejší 
Evropě úspěšný jako mírový pakt, tzv. „pax bohemica“, nastolený mocensky, 
respektive vytvářející nový řád, ale nikoliv v rámci katolické církve jako my-
stickém těle Kristově, kde se nemohla na vytváření a udržování křesťanského 
míru podílet po zrušení kompaktát papežem Piem II. 31. března 1462 kacíř-
ská, tj. husitská část církve. Přesto byl diplomatický význam Poděbradových 
mírových poselstev značný jak pro obranu českého státu, tak jako konkurenč-
ní projekt koncilu a křížové výpravy iniciované papežstvím. Nebyl úspěšný 
jen uzavřením smluv o přátelství s Polskem a Francií, ale po jistou dobu došlo 
k vytvoření jakéhosi mírového trojspolku České a Polské koruny a Francie, 
k němuž později v roce 1467 přistoupilo Milánsko a v témže roce se chtěla 
přihlásit i Moldávie. Přičemž na druhé straně si francouzský král Ludvík XI. 
zajistil vojenskou neutralitu České koruny při svém tažení do Itálie. 

Dalekosáhlá Jiřího diplomatická aktivita měla svůj domácí rub, když její 
čelní představitelé Zdeněk Kostka z Postupic a Jaroslav Lev z Rožmitálu, se 
první jako králův důvěrník, mincmistr a pozdější nejvyšší purkrabí, a v dru-
hém případě jako nejvyšší zemský sudí, podíleli na vnitropolitickém zápa-
se s katolickou panskou opozicí v počátečním stádiu zápasu o zemský soud 
do  roku 1465. Tato panská opozice jako Zelenohorská jednota vyslala své 
poselstvo do Benátek a do Říma ke kurii se stížností na ohrožení svých alodů 
a lén v září 1466.

Z  hlediska personálního složení královských poselstev se na  nich 
podíleli příslušníci všech tehdejších stavů i  katolického a  utrakvistického 
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duchovenstva, přičemž v rámci dvou největších poselstev Albrechta Kostky 
z  Postupic a  Antonia Mariniho do  Francie roku 1464 a  Lva z  Rožmitálu 
do  západní Evropy v  letech 1465–1467 se zúčastnila řada dalších význač-
ných osobností, včetně tří autorů pozoruhodných českých a  německých 
cestopisů panoše Jaroslava, Václava Šaška z Bířkova a Gabriela Tetzela. Ač-
koliv dodnes nejsou určeni všichni členové těchto význačných poselstev, je 
známo, že prvně jmenované bylo složené z  utrakvistů a  druhé z  katolíků. 
Z nedávno publikovaného dokladu o diplomatickém jednání v Burgundsku, 
ale i dalších zpráv a originálů glejtů v Bretani a Španělsku, lze poslání zá-
hadného neofi ciálního a propagačního Rožmitálova poselstva, navazujícího 
v  redukované podobě při prosazování mírové spolupráce na  mírový plán, 
přiřadit k ostatním mírovým poselstvům krále Jiřího z Poděbrad jako rovněž 
významného politického a  diplomatického poselstva. Zmíněné glejty byly 
otištěny až v prvém vydání Šaškova cestopisu v roce 1577, takže to byl sám 
biskup Stanislav Pavlovský či jím pověřený editor, kdo tyto glejty našel v teh-
dejším archivu pánů z Rožmitálu, přičemž několik dalších glejtů je v cestopi-
sech zmíněno, aniž je nyní známe. Podle Satyrického listu Oldřicha Kalenice 
z Kalenic byla představena povaha, charakter a životní styl vůdce tohoto ne-
ofi ciálního a propagačního poselstva, Lva z Rožmitálu, jako nesnášenlivého 
katolíka, nectícího odkaz krále Jiřího z Poděbrad, ale i vyznavatele západo-
evropské dvorské kultury podle výzdoby jeho hradů v Blatné a Písku. Tuto 
dvorskou kulturu přijal s řadou udělených královských řádů, jež jsem nově 
určil. Na propagační charakter Rožmitálova poselstva pozoruhodně naváza-
la výzdoba v Blatné v scéně Klání, jež představovala politickou propagandu 
královské strany Jiřího z Poděbrad proti Zelenohorské jednotě. Z tamějšího 
vyobrazení, podle počtu 15 vyobrazených arkád v Zahradě dětství znamena-
jících věk, lze snad určit i věk Zdeňka Lva z Rožmitálu – 15 let v roce 1469, 
podle čehož by se narodil asi v roce 1454, zúčastnil se Rožmitálova poselstva 
a dožil se tak do roku 1535 asi 80–81 let.

U obou největších poselstev jsem se pokusil odhadnout jejich fi nanční 
náklady, u Kostkova a Mariniho poselstva ve výši asi 2 340 zl. (1 759 kop gr. č.) 
a u Rožmitálova poselstva asi 8 060 zl. (6 060 kop gr. č.), přičemž třetina vý-
dajů padla jen na zaopatření jezdců a celkové sumy mohly být spíše vyšší. 
Tato dvě největší poselstva se v západní Evropě seznámila s novými výrob-
ními a kulturními inovacemi, zachytila například počátky portugalské kolo-
niální expanze do Afriky a novodobého otrokářství, všimla si historických 
souvislostí s českými dějinami a zaznamenala k českým „kacířům“ přátelský 
vztah tehdejších politiků a panovníků a naopak negativní vztah lidových vrs-
tev zvláště v Německu a Španělsku, spíše divících se ve Francii a naopak svůj 
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husitský puritanismus refl ektovala vlastně jen u zaznamenání neúcty k oltář-
ní svátosti. 

Klíčová slova: mírová a propagační poselstva, český král Jiří z Poděbrad, 
mírový plán, spolek křesťanských evropských států tzv. Parlament, protitu-
recká aliance, polský král Kazimír IV., papež Pius II., francouzský král Ludvík 
XI., západoevropská dvorská kultura

Summary

Peace and Propagandistic Missions of King Jiří of Poděbrady 
in the Years 1461–1467

Th e article deals with peace and propagandistic missions of king Jiří of 
Poděbrady in years 1461–1467. Th e topic is discussed in the context of his 
peace plan for the league of Christian European states, so-called Parliament, 
and anti-Turkish alliance in times of their origins, negotiations and fi nally 
breakdown in the year 1464. Firstly, the four most signifi cant peace missions 
are analysed including the legation of Antonio Marini at Curia Romana 
in years 1461–1462 in times of origins of his idea of the peace union and 
in Western Europe in years 1462–1464; then, negotiations of kings Jiří of 
Poděbrady and Casimir IV in Velký Hlohov about concluding a  treaty of 
fellowship and aid in the year 1462, and the mission of Albrecht Kostka 
of Postupice and Antonio Marini to France with the purpose to introduce 
a peace project in the year 1464. Moreover, the paper points out that a peace 
plan of Jiří and Marini might be successful in Europe such as a peace treaty, 
so-called pax bohemica, established by power, respectively creating a  new 
order but not in the framework of the Catholic Church as a mythical Christ’s 
body, where the heretic, i.e. Hussite part of church, could not participate in 
making and maintaining a Christian peace aft er the abolition of Compactata 
by Pope Pius II on 31st March 1462. Despite this, the diplomatic meaning of 
peace mission of Jiří of Poděbrady was remarkable both for defending the 
Bohemian state and as a competitive project of the council and the crusade 
initiated by papacy. It was not unsuccesful only in concluding treaties of 
fellowship with Poland and France, however, for a  certain period of time 
a certain peace triple alliance of Bohemian and Polish Crowns and France 
was established, later in the year 1467 the alliance was joined by Milan and 
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also Moldavia wanted to become a member. On the other hand, French king 
Luis XI ensured the military neutrality of the Bohemian Crown during his 
military mission to Italy. At that time the opposition of lords called the League 
of Zelená Hora sent their mission to Venice and Rome (to curia) in September 
1466 with the complaint dealing with endangering their allods and feuds. 
With respect to personal composition of royal missions it may be said that 
members of all estates as well as Catholic and Utraquist clergy participated. 
At the same time, two biggest missions to France in the year 1464 and Lev of 
Rožmitál’s mission to Western Europe in years 1465–1467 were accompanied 
by authors of outstanding travelogues – squire Jaroslav, Václav Šašek of 
Bířkov and Gabriel Tetzel. Th e recently published evidence of diplomatic 
negotiations in Burgundy, Bretagne and Spain indicates that a mysterious, 
unoffi  cial and propagandistic Rožmitál’s mission, which followed a  peace 
plan in a reduced form, may be also evaluated such as the important political 
mission. According to the satirical print of Oldřich Kalenic of Kalenice, 
a  character and lifestyle of Lev of Rožmitál was introduced; the print 
describes him as an intolerant Catholic who does not respect the heritage 
of king Jiří of Poděbrady, but also as a  supporter of West European court 
culture considering decorations of his castles in Blatná and Písek. Finally, the 
article attempts to estimate fi nancial costs – Kostka’s and Marini’s missions 
approximately 2  340 Gouldens (1 759 threescore Groschen), Rožmitál’s 
mission approximately 8  060 Gouldens (6 060 threescore Groschen), of 
which one third was necessary for maintenance of horsemen and total cost 
could be rather higher. 

Keywords: Peace and propagandistic missions, Bohemian king Jiří of 
Poděbrady, peace plan, league of Christian European states Parliament, anti-
Turkish alliance, Polish king Casimir IV, pope Pius II, French king Luis XI, 
Western European court culture
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Dvě instrukce pro moravského 
podkomořího ze 16. století1

Hana Seichterová

„Jakožste mi Vaše císařská Milosti před chvílí milostivě psáti ráčili, 
poněvač toho povědom sem, co by podle příležitosti času a  potřeby panu 
podkomořímu nynějšímu do  Instrukci jemu vydané doloženo a nebo v ní 
napraveno bejti mělo, abych v  tom Vaší císařské milosti své dobré zdání 
s ponížeností oznámil etc. jakž týž milostivé psaní Vaší císařské milosti to 
v sobě šířeji obsahuje a zavírá.“2 Tato slova napsal v roce 1579 hejtman Hanuš 
Haugvic z Biskupic3 panovníkovi a připojil v listu podrobné vyjádření k jed-
notlivým bodům instrukce pro úřad podkomořího na Moravě. Jím uprave-
ná instrukce měla být určena nově jmenovanému podkomořímu Mikuláši 
z Hrádku, který nastoupil do úřadu právě v roce 1579. 

16. století je spojené s nástupem byrokratizace a recepce kodifi kace dosa-
vadních zvyklostí a nařízení. Zvolením Ferdinanda I. na trůn se české země 
staly součástí velké monarchie a rozhodný panovník měl potřebu je začlenit 
pod správu jednoho centra sídlícího při panovnickém dvoře.4 Součástí této 
byrokratizace jsou i  psané instrukce nejen pro dvorské úředníky, ale i  pro 
další královské úřady, podkomořího nevyjímaje.5 Pro panovníka byl úřad 
podkomořího velmi důležitý, neboť na  Moravě nebyla zřízena samostatná 

1 Studie vznikla v  rámci projektu Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého Společnost v his-
torickém vývoji od středověku po moderní věk II. (IGA_FF_2016_037), díky účelové podpoře 
na  specifi cký vysokoškolský výzkum udělené roku 2016 Univerzitě Palackého v  Olomouci 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2 Národní archiv (dále jen Na), fond České oddělení dvorské komory (dále jen Čdkm), kart. 
153, složka Podkomořská instrukce, fol. 31r. 

3 Podkomořím v  letech 1571–1578 a  zemským hejtmanem v  letech 1578–1582 viz Boček, 
Antonín: Přehled Knížat a Markrabat i  jiných nejvyšších důstojníků zemských v markrabství 
moravském (dále jen Přehled knížat). Brno 1850. Nestránkováno; Hanuš Hauvic z Biskupic 
je zde uveden jako podkomoří až od  roku 1572, ovšem úřad převzal již v  roce 1571, viz 
Moravský zemský archiv (dále jen MZA), Bočkova sbírka, inv. č. 2218, datum listu 21. 9. 1571, 
panovník královským městům a klášterům oznamuje, že úřad podkomořího svěřil Hanuši 
Haugvicovi z Biskupic; také datum instrukce tomu odpovídá.

4 Hrdlička, Josef: Úředník. In: Bůžek, Václav a kol.: Člověk českého raného novověku. Praha 
2007, s. 216. 

5 Obecně k dvorským instrukcím Paravicini, Werner: Europäische Hofordnungen als Gattung 
und Quelle. In: Kruse, Holger – Paravicini, Werner (ed.): Höfe und Hofordnungen 
1200–1600. Residenzenforschung Band. 10, Sigmaringen 1999, s. 14.
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královská komora, jako tomu bylo v Čechách.6 Podkomoří tedy zastupoval 
krále ve fi skálních záležitostech, tzn. ve věcech královského majetku a výběru 
peněz do královské pokladny.7 V jeho kompetencích však nebyla jen správa 
komorních příjmů, ale i dohled nad zeměpanskými městy, duchovními stat-
ky a  řešení sporů těchto subjektů královské komory. Podkomoří také pře-
jímal nové statky, které zeměpán získal prostřednictvím odúmrtí. Nařízení 
dostával zpočátku od panovníka, později i od dvorské komory či české kan-
celáře a podobně svá dobrozdání a zprávy zasílal těmto institucím, zejména 
dvorské komoře.8 Přísežná formule, jíž nově nastupující podkomoří skládal, 
je však vzhledem k charakteru úřadu zaznamenána v Knize Drnovské a To-
vačovské.9 Podkomoří mohl být jmenován jak ze stavu panského, tak ze stavu 
rytířského.

Existenci podkomořských instrukcí v  předchozích letech naznačují již 
drobné zmínky v  korespondenci. Díky tomu víme, že instrukci ke  svému 

6 Více k  záležitostem české komory, jejíž vliv na  fi nanční záležitosti na  Moravě byl malý 
a  výrazněji se promítal jen v  hornictví, viz Pešák, Václav: Dějiny královské české komory 
do  roku 1527. I. Začátky organisace české komory za  Ferdinanda I. Sborník Archivu 
ministerstva vnitra, III, 1930, s. 131–133. 

7 Kameníček, František: Zemské sněmy a  sjezdy moravské: jejich složení obor působnosti 
a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání Obnoveného zřízení zemského 
(1526–1628). Díl první. Brno 1900, s. 150–151.

8 Viz Chocholáč, Bronislav – Sterneck, Tomáš: Die landesfürstlichen Finanzen in Mähren 
in der zweiten Hälft e des 16. Jahrhunderts. In: Rauscher, Peter (Hgg.): Die landesfürstlichen 
Finanzen in Mähren in der zweiten Hälft e des 16. Jahrhunderts. In: Finanzen und Herrschaft . 
Materielle Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen 
Römischen Reich im 16. Jahrhundert. Wien – München 2003. Veröff entlichungen des IfÖG, 
38, s. 125; Sterneck, Tomáš: Několik poznámek o správě veřejných fi nancí na Moravě kolem 
roku 1600 (dále jen Několik poznámek). Sborník prací fi lozofi cké fakulty brněnské univerzity, 
C51, Brno 2004, s. 37–39. 

9 Kniha Drnovská. Kritickými i  věcnými poznámkami opatřenou vydal V. Brandl. Brno 1868, 
s. 12–13; Demuth, Karel Josef (ed.): Kniha Tovačovská aneb Pana Ctibora z  Cimburka 
a  z  Tovačova zemského hejtmana markrabství Moravského sepsání obyčejů, řádů, zvyklostí 
starodávných a práv markrabství Moravského (dále jen Kniha tovačovská). Brno 1858, s. 24–25; 
k úřadu podkomořího viz D’elvert, Christian: Zur Oesterreichischen Finanz-Geschichte mit 
besonderer Rücksicht auf die böhmischen Länder (dále jen Zur Oesterreichischen). Selection 
XXIV. Brünn 1880, s. 80–103; Janák, Jan – Hledíková, Zdeňka: Dějiny správy. Praha 2005, 
s. 68, 108, 112, 125; počátkům úřadu se věnovali Vaněček, Václav: Komorník a podkomoří. 
Příspěvek k dějinám českých úředníků. Sborník prací z dějin práva československého 1. Praha 
1930, s. 60–64; Fiala, Zdeněk: Komorník a podkomoří. Pojednání o počátkách a vzájemných 
poměrech obou do  konce 15. století. Sborník historický, 2, 1954, s. 57–82. Nověji viz Jan, 
Libor: Moravští podkomoří ve  druhé polovině 13. století. In: Jan, Libor: Vznik zemského 
soudu a správa středověké Moravy. Brno 2000, s. 154–191; Týž: Moravští podkomoří v době 
Václava II. Český časopis historický, 1997, č. 2, s. 315–348.
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úřadu dostal už Přemek z Víckova.10 Když tento podkomoří zemřel, byl jeho 
syn Jan Vilém z  Víckova panovníkem vyzván, aby odevzdal celou otcovu 
pozůstalost související s  úřady, jež zastával (podkomořským a  hofrychtéř-
ským), a ve výčtu požadovaných písemností byla uvedena i instrukce.11 Dal-
ším podkomořím, který se ve svém úřadu prokazatelně řídil instrukcí, byl Jan 
Ždánský ze Zástřizl. Průvodní panovníkův list o zaslání instrukce je zmíněn 
ve fondu Morava, samotná instrukce se však nedochovala.12 

Za  první obecné sepsání povinností podkomořího můžeme považovat 
kapitolu, již úřadu v osmdesátých letech 15. století věnoval ve své knize zem-
ského práva Ctibor Tovačovský z Cimburka. Ten vymezil sedm základních 
okruhů (zmíněných ve  druhém odstavci), které náležely do  gesce úřadu.13 
Důkladně také popsal, jak se má podkomoří chovat na zemských sněmech, 
na  nichž předsedal společné kurii měst a  duchovních. Pojednání o  úřadu 
podkomořího přitom Tovačovský uzavřel slovy: „Proto jest o  tom úřadě 
tak mnoho tuto vypsáno, aby potom v jiných věcech jimi jiné zaneprázdění 
nebylo.“14 Kodifi koval tak kompetence úřadu a právně jej ukotvil v systému 
markrabství. 

Ve fondu České oddělení dvorské komory uloženém v Národním archivu 
v Praze je uložena v kartonu 153 složka obsahující 42 folií s texty instrukcí ur-
čených úřadu moravského podkomořího. Dochování dokumentů naznačuje, 
že se jedná o  koncepty. Text první německé instrukce určené pro Jetřicha 
z Kunovic se nachází na fol. 1–3. Druhý (český) text najdeme na fol. 27–30. 
Dále spis obsahuje několik konceptů těchto instrukcí (viz fol. 4–5 a stejně tak 
fol. 8–10) a německý překlad české instrukce na fol. 11–18. Text na fol. 19–24 
je německým překladem instrukce, k níž své poznatky připojil Hanuš Haug-
vic z Biskupic. Její původní český text najdeme na fol. 31–37. Folio 38 ukrývá 

10 Ten úřad zastával v letech 1547–1561.
11 Na, fond Registra Praha (dále jen RG), Misiv č. 71, fol. 45r–45v, datováno 18. 8. 1561 

(„I poněvadž mnohé věci psaní a potřeby naše, tolikéž instrukci k auřadu podkomorskému… 
při dotčeném otci tvém pozuostalí na kterýchž nám nemálo záleží“). 

12 Na, fond Morava, inv. č. 554. List je datován 30. 12. 1563.
13 Demuth, K. J. (ed): Kniha Tovačovská, s. 24 („Když jeho Milost opatří stavy rytířské, dědičné 

i  manské a  řád pánuov a  rytířstva, má Jeho Milost také opatřiti řád duchovní i  městský, 
kteříž slovú komora Jeho Milosti, preláty a  města a  těm také má dán býti úředník, kterýž 
slove podkomoří. A  ten muož býti z panského aneb rytířského řádu, člověk hodný, kterýž 
komoru Jeho Milosti má spravovati, užitky Jeho Milosti bráti, z nich počty činiti a vydávati 
vedle Jeho Milosti vuole. Ptáti se také má na Jeho Milosti duochody a oznamovati nápady 
a na místě Jeho Milosti jich dobývati súdem neb jiným slušným během. Sám také má komoru 
Jeho milosti súditi, spravedlivé jiným od nich činiti, v tom zvláště, co ku právu zemskému 
nepřísluší a v mezích městských jest“).

14 Demuth, K. J. (ed): Kniha Tovačovská, s. 25. 
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německý překlad česky psaného dopisu Hanuše Haugvice nacházejícího se 
na fol. 39. Posledním kusem je německý list podkomořího Mikuláše z Hrád-
ku datovaný rokem 1590 (fol. 41–42). Z dochovaných konceptů vyplývá, že 
instrukce nejspíše vznikaly při dvorské komoře, jejich obsah však mohli svý-
mi připomínkami ovlivnit i moravští hejtmani a podkomoří.

První nedatovaná instrukce („datum Wien etc.“) psaná německy je ur-
čena Jetřichovi z  Kunovic.15 Ten úřad zastával v  letech 1564–1566, proto 
můžeme instrukci zařadit do tohoto časového rozmezí.16 Druhá instrukce je 
datována do roku 1571 a určena byla Hanušovi Haugvicovi z Biskupic. Obě 
zmíněné instrukce působí na  první pohled dojmem čistopisů. Neobsahují 
opravy nebo jiné doplňky. Pohlédneme-li však na  ně důkladněji, můžeme 
konstatovat, že u dochované německé instrukce pro Jetřicha z Kunovic chybí 
úvodní císařská titulatura spolu s podpisem kancléře. Nepochybně se tudíž 
nejednalo o expedovanou verzi. Další texty ve složce již lze (vyjma dvou po-
sledních listů) považovat za  koncepty budoucích instrukcí s  poznámkami 
a překlady určenými zřejmě pro dvorskou komoru.

V textu česky psané instrukce jsou jednotlivé body očíslovány. Těchto čí-
sel se pro lepší přehlednost budeme držet při rozboru instrukce, uvedena bu-
dou v závorkách. V úvodní formuli obou instrukcí se píše, že oba podkomoří 
panovníkovi prokázali věrné služby, pročež jim byl svěřen úřad, který přijali 
a přísahali, že jej budou spravovat. Instrukce jim byla udělena pro bezproblé-
mový chod úřadu. Tyto formulace jsou obecné a běžné. 

První bod obou instrukcí se týká jednotné víry. Podkomoří, jako králov-
ský úředník, bude prosazovat katolickou víru v královských městech a bude 
bránit „bludným kacířským sektám a novokřtěncům“(1).17 Instrukce neopo-
míjí záležitosti sněmů, na kterých podkomoří předsedá spojené kurii měst 
a  duchovních. Má dohlédnout, aby městský a  duchovní stav na  sněmech 
a jednáních vystupoval v souladu s představami krále (2). Pro panovníka byl 
důležitý proces obnovování městských rad. Povinností podkomořího pro-
to bylo potvrzovat do rad křesťany, kteří budou dodržovat zásady katolické 
církve (jako byla např. účast na církevních festivitách) (3). Podkomoří měl 
být městskému a duchovnímu stavu k dispozici ve všech případech, kdy se 
na něj obrátí, ať už v otázkách právních, při řešení hospodářských záležitostí 
či jen radou (4). Panovník podkomořímu nařizuje, aby jej vždy informoval, 
zda o konkrétní věci zaslal dobrozdání, „jakž pak to prve vždycky bejvalo“.18 

15 Na, Čdmk, kart. 153, složka Podkomořská instrukce, fol. 1r. 
16 Boček, A.: Přehled Knížat, nestr. 
17 Na, Čdmk, kart. 153, složka Podkomořská instrukce, fol. 27. 
18 Na, Čdmk, kart. 153, složka Podkomořská instrukce, fol. 27. 
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Toto nařízení se opakuje téměř u všech bodů (5). V instrukci se velmi po-
drobně popisuje, jak má podkomoří řešit spory mezi městy a duchovními 
(6). Prostor byl věnován rovněž postupu při zajišťování pozůstalostí duchov-
ních. Soupis pozůstalosti měl podkomoří pořídit na místě v přítomnosti jed-
né osoby z panského, rytířského nebo městského stavu a druhé z příslušného 
konventu (8). Podkomoří je v instrukci upozorněn, aby směny (nebo zasta-
vování) majetku duchovních nebyly prováděny bez vůle panovníka (9, 10). 
Jedenáctý odstavec se opět týká duchovních, jelikož ustanovuje, že podko-
moří nemá sám vynášet tresty nad duchovními (11). Vyúčtování z příjmů 
podkomořského úřadu mají být odesílány pravidelně a podkomoří má do-
hlédnout i na výběrčí posudného, aby svá vyúčtování posílali každé čtvrtletí 
dvorské komoře (12, 13). Odesílání vyúčtování je zmíněno i v předposled-
ním odstavci. Důležitost řádného vedení účetní agendy ostatně dokládá fakt, 
že byl podkomořímu dán panovníkem k ruce důchodní písař (17). Mezi měs-
ta, která představovala zásadní příjem komory, nespadala jen města králov-
ská, ale i ta, která se vyplatila z poddanství a stala se tak součástí královského 
majetku, jako byly Nový Jičín, Kyjov a Šumperk (14). Instrukce samozřejmě 
upravuje okolnosti vybírání a  vydávání komorních fi nancí. Podkomořímu 
je zapovězeno disponovat penězi bez příkazu dvorské komory, zrevidované 
platy a  důchody měl odesílat spolu s  vyúčtováním chodu vlastního úřadu 
(7, 15). Do povinností podkomořského úřadu patřila evidence a zajišťová-
ní odúmrtí (16). Poslední bod upravuje vybírání posudného, na  nějž měl 
podkomoří dohlížet (18).19 Závěrečný odstavec obsahuje běžné zdvořilostní 
formulace. Panovník v něm mimo jiné ustanovuje, že bude držet nad úřadem 
ochrannou ruku. 

Zajímavým dokladem procesu vzniku nové instrukce (určené Mikulá-
šovi z  Hrádku) je dochovaný koncept opoznámkovaný Hanušem Haugvi-
cem z Biskupic.20 Hejtman Haugvic, dříve podkomoří, dostal od panovníka 
možnost vyjádřit své názory na chod úřadu. Hanuš byl katolík, jenž po celé 
funkční období energicky prosazoval šíření katolické víry ve městech.21 Vy-
užíval přitom všech možností, jež mu skýtal jeho úřad. Nepřekvapuje pro-
to, že i ve svých komentářích k instrukci akcentoval konfesní problematiku. 
Další podkomoří mohl tedy jeho přičiněním fl exibilněji reagovat na  sílící 
náboženské nepokoje. Zda nutnost opětovného zrevidování instrukce vyplý-

19 Sterneck, Tomáš: Město, válka a daně. Brno v moravském berním systému za dlouhé války 
s vysokou portou (1593–1606) (dále jen Město, válka a daně). Praha 2006, s. 199. 

20 Na, Čdmk, kart. 153, složka Podkomořská instrukce, fol. 31–37. 
21 Blíže Navrátil, Bohumil: Biskupství olomoucké 1576–1579 a volba Stanislava Pavlovského. 

Praha 1909, s. 19–23; Burian, Vladimír: Vývoj náboženských poměrů. Brno 1948, s. 25–31.
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vala ze zostřeného konfesního boje na  Moravě či zda její upravování bylo 
prováděno pravidelně ruku v ruce se střídáním nositelů úřadu, není možné 
rozhodnout. Instrukci pro Mikuláše z  Hrádku se zatím nepodařilo dohle-
dat, a  tak nelze ověřit, zda se Haugvicovy připomínky promítly do fi nální 
instrukce. Z největší pravděpodobností tomu tak ale skutečně bylo.

Pro lepší přehled v  konfesních záležitostech navrhl Haugvic v  prvním 
bodu k dohledu nad oběma stavy duchovním i městským, přidat i dohled 
nad farnostmi spadajícími pod patronát královských měst. Zdálo se mu žá-
doucí kontrolovat, aby i na menších farách, dosazovaly městské rady kně-
ze „pořádné a u víře nespletené.“22 Velký důraz kladl na výuku ve  školách 
a na to, kdo a jak vyučuje mládež. Závěrem pak objasňoval, z jakých důvo-
dů je důležité svěřit podkomořímu do  kompetence působnost nad farami 
a  školami („…nebylo by možný podkomořímu podle předešlej instruk-
ci Wa:Ci:Mi tohoto tak opatřiti, aby se v  městech Wa:Ci:Mi: sekty neroz-
máhaly“).23 Stejnou argumentaci v  prosazování víry pod jednou uplatňuje 
i ve vztahu ke komorním městům v bodě čtrnáct. V druhém článku instrukce 
Hanuš Haugvic zdůraznil, že by podkomoří měl postupovat nejen v soula-
du s  vůlí panovníka, ale také s  ustanoveními zemského práva. V  bodě tři 
přidal k dohledu nad obnovováním městských rad i dozor nad hospodaře-
ním měst. Body čtyři, pět a  šest, taktéž body osm, devět a deset ponechal 
beze změn. V  sedmém bodě instrukce, v  němž se podkomořímu zakazují 
jakékoliv výdaje učiněné bez vědomí dvorské komory, upozorňoval Haugvic 
na eventualitu neodkladných vydání a navrhl, aby v urgentních případech 
směl podkomoří disponovat nezbytnými částkami. V bodě jedenáct, souhla-
sil s tím, že podkomoří nemá trestat duchovní bez vůle císaře, v případě měš-
ťanů se však klonil k tomu, aby podkomoří mohl drobnější prohřešky trestat 
na místě pokutou. Haugvic v tomto případě argumentoval tím, že menších 
přestupků bývá velké množství a často bývá nutné rychle a správně zakročit. 
Ani dvanáctý bod nezůstal beze změn. Týkal se odesílání ročního vyúčto-
vání z podkomořského úřadu. Haugvic se domníval, že by se ke správnosti 
počtu měli bezodkladně vyjadřovat úředníci dvorské komory. Ti totiž podle 
jeho mínění nejednou jednání o vyúčtování neúměrně prodlužovali. Body 
třináct, patnáct a šestnáct zůstaly bez připomínek. V odstavci sedmnáct kvi-
toval Haugvic s povděkem přidělení důchodního písaře, přičemž navrhoval 
jeho větší provázanost s podkomořským úřadem. Přiblížil rovněž, jak by měl 
podkomořský písař ve  své funkci postupovat a  jaké by měl mít povinnos-
ti. Pokud by měl podkomoří k dispozici svého písaře pro vykonávání běžné 

22 Na, Čdmk, kart. 153, složka Podkomořská instrukce, fol. 31. 
23 Na, Čdmk, kart. 153, složka Podkomořská instrukce, fol. 31. 
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agendy, vykonával by efektivněji svůj úřad.24 Domníval se však, že přísahu by 
měl podkomoří nadále skládat panovníkovi. V následujícím článku se pak 
přimlouval, aby král dal na vědomí městům i duchovním jejich podřízenost 
podkomořímu jakožto královskému úředníkovi. Sliboval si od toho posílení 
autority podkomořího. Zejména města totiž úřad často při řešení svých spo-
rů obcházela a přímo se obracela na panovníka resp. ke komornímu soudu či 
později k apelační radě.25 

Dochované texty instrukcí nám dávají možnost sledovat proces jejich 
vývoje. Instrukce, kterou je možné datovat mezi léta 1564–1566, upravuje 
okruhy chodu podkomořského úřadu v  osmi bodech – držet ochrannou 
ruku nad katolickou vírou ve městech, zastupovat duchovní a městský stav 
na sněmech, obnovovat městské rady a dohlížet nad konfesní pravověrností 
jejich členů, být k dispozici duchovnímu a městskému stavu radou i pomocí, 
postarat se o komorní města Nový Jičín, Kyjov a Šumperk, vybírat královské 
příjmy (důchody, platy a část berně) a odvádět je komoře, dbát o odúmrti, 
dozírat na správný výběr posudného. Nelze přehlédnout, že následkem per-
manentního tureckého ohrožení (i zvyšování nákladů spojených se správou 
monarchie) bylo důležité zefektivnit výběr komorních fi nancí ve všech ze-
mích Koruny české. V instrukci se tato tendence projevila v bodech sedm, 
devět, deset, dvanáct, třináct, patnáct až sedmnáct. Nově do instrukce přibyl 
článek upravující výběr posudného, které panovník zavedl v roce 1546.26 Vy-
koupená komorní města (Kyjov, Nový Jičín a Šumperk) dostal podkomoří 
pod dohled nejdříve roku 1548, kdy se vykoupil Kyjov.27

V německé a české instrukci jsou úvodní formální uvození totožná. Prv-
ní až čtvrtý bod instrukcí je stejný, až od pátého bodu se instrukce rozchá-
zejí, nikoli obsahově, ale vřazením jednotlivých bodů. Pátý, šestý a  sedmý 
bod v německé instrukci odpovídá čtrnáctému, patnáctému a šestnáctému 
bodu v  české instrukci. Osmý článek německy psané instrukce se shoduje 
s osmnáctým bodem české instrukce. Závěrečné odstavce jsou pak totožné. 
Česká instrukce tedy obsahuje o  dva body více. V  rozmezí několika málo 
let (1564–1571) tudíž lze zaznamenat snahu o co nejpřesnější postižení cho-
du podkomořského úřadu. Je přitom možné, že stejně jako Hanuš Haugvic 
z Biskup připomínkovali instrukci pro své nástupce rovněž Albrecht Černo-

24 Na, Čdmk, kart. 153, složka Podkomořská instrukce, fol. 36r. 
25 Jordánková, Hana – Sulitková, Ludmila: Předbělohorské soudy na  Moravě a  královské 

město Brno (dále jen Předbělohorské soudy). Časopis Matice Moravské, CXIII, 1994, s. 242. 
26 Více o posudném Sterneck, Tomáš: Město, válka a daně, s. 199. 
27 Kyjov 1548, Nový Jičín 1558 a Šumperk 1562. 
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horský z Boskovic a Jetřich z Kunovic.28 Česká instrukce nově v 18 bodech 
upravuje povinnosti, které podkomoří prokazatelně činil již před zápisem 
do instrukce,29 avšak nárůst agendy a vyšší fl uktuace osob30 v úřadu si vynu-
tily i preciznější zaznamenání jeho pravomocí spolu s podchycením proces-
ních záležitostí. 

V české instrukci je k úřadu podkomořího nově přidán písař („…A my 
jemu důchodního písaře, kterýž by všech důchodův registra držál přidati 
a naříditi ráčíme.“).31 Předpokládáme, že podkomoří měl k dispozici malou 
kancelář, ale podobně jako tomu bylo u  jiných aristokratů, zřejmě striktně 
nerozlišoval vedení své privátní kanceláře a úřední kanceláře.32 Na základě 
zmínek v korespondenci víme, že již podkomoří Přemek z Víckova měl písa-
ře, který mu s vedením úřadu vypomáhal,33 ovšem až v instrukci pro Hanuše 
Haugvice je úřadu dán písař plně k dispozici. Požadavky na zřízení dalších 
písařů přesto padaly i později. Tak v dochovaném německy psaném (kon-
ceptu) listu určeném moravskému zemskému hejtmanovi a podkomořímu 
zaznívá, že má-li úřad fungovat dobře, je nezbytné, aby měl k dispozici dva 
až tři písaře.34 

Úřad podkomořího musel reagovat na náboženské, hospodářské a poli-
tické změny související s narůstající agendou i fi skálním tlakem a rozšiřování 
instrukcí vlastně tyto změny odráží. Podkomoří „vymáhali“ peníze pro pa-
novníka od  královských měst, klášterů a  věřitelů, bobtnala soudní agenda 
a s výkonem úřadu bylo spojeno časté cestování a fi nanční náročnost. S růs-

28 Albrecht Černohorský z Boskovic zastával úřad podkomořího v letech 1562–1564 a Jetřich 
z Kunovic v letech 1564–1566.

29 Inventarizaci pozůstalostí po smrti duchovních viz např. Na, fond Morava, inv. č. 216, 370, 
391, 395, 1052. 

30 Od počátku 16. do poloviny století zastávalo úřad pět podkomořích, každý podkomoří byl 
v úřadě nejméně pět let. Od smrti Přemka z Víckova v roce 1561 se do počátku 16. století 
v úřadu vystřídalo sedm podkomořích, každý byl v úřadě průměrně tři roky. Nejdéle setrval 
v úřadu ke konci století Mikuláš z Hrádku. I ten však několikrát žádal panovníka o zproštění 
funkce, nebylo mu ale vyhověno. 

31 Na, Čdmk, kart. 153, složka Podkomořská instrukce, fol. 36r.
32 Vybíral, Zdeněk: Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na  počátku 

novověku. České Budějovice 2005, s. 210–212.
33 Zmínky o písařích v Mza, Bočkova sbírka, č. 9640 – podkomoří žádá Brněnské o zapůjčení 

vozu pro svého písaře Johanese. Na, RG, Misiv č. 60, fol. 289r – Podkomoří Přemek z Víckova 
žádal panovníka o vyčlenění 100 kop grošů z lozunku pro svého písaře Bastla.

34 Na, Čdmk, kart. 153, složka Instrukce pro písaře podkomořského úřadu – tento list je 
omylem považován za instrukci, ale spíše se jedná o součást korespondence týkající se chodu 
úřadu. List, který neobsahuje bližší informace o jeho odesílateli byl nadiktován 23. 12. 1578 
a byl určen zemskému hejtmanovi a podkomořímu. Psán je formou konceptu s poznámkami.
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tem fi nanční, soudní a další agendy byly v průběhu 16. století postupně pod-
komořímu přidělování úředníci, kteří část této agendy přejímali. V oblasti 
soudní to byl již v první polovině 16. století komorní prokurátor.35 V těsné 
spolupráci byl podkomořský úřad také s  hofrychtéřem, jehož mohl pod-
komoří dokonce dočasně pověřit svým zastupováním především ve  styku 
s královskými městy.36 V roce 1567 pak byl na Moravě pro správu důcho-
dů a  komorních fi nancí zřízen úřad rentmistra.37 Tento úředník postupně 
převzal část agendy podkomořího týkající se výběru a vymáhání komorních 
fi nancí.38 

Od druhé poloviny 16. století zaměstnávaly podkomořího stále více ne-
stálé náboženské poměry v zemi. Jakožto zástupce panovníka totiž měl pro-
sazovat víru pod jednou u všech subjektů královské komory. Podkomoří se 
tudíž musel více a více snažit ovlivňovat konfesní složení městských rad krá-
lovských měst,39 stejně jako dohlížet na výběr kněží dosazovaných na farní 
úřady či usilovat o  nápravu poklesků života řeholního kléru. Náboženské 
nepokoje se začaly více projevovat už za podkomořího Přemka z Víckova. 
Šlo o ojedinělé excesy kléru a několik veřejných vystoupení nekatolických ka-
zatelů v královských městech.40 U jeho nástupců v úřadě už zaznamenáváme 
soustavný tlak nekatolických denominací v královských městech i růst po-
čtu nekatolíků v městských radách. Hanuš Haugvic ve svých připomínkách 
k  fungování úřadu zdůraznil potřebu svěřit podkomořímu rovněž dohled 
nad školami, protože šíření nekatolických myšlenek ve městech se podle něj 
opíralo právě o luteránské školství. Haugvic sám byl v tomto směru ve funkci 
aktivní a  jeho protireformační politika měla výsledky. Zasadil se o  snížení 
počtu nekatolíků v městských radách a energičtěji zamýšlel postupovat i pro-

35 Na, fond Morava, inv. č. 191–193, 206, 607, 1259; k úřadu prokurátora viz Jordánková, H. – 
Sulitková, L.: Předbělohorské soudy, s. 248–258.

36 Sterneck, T.: Několik poznámek, s. 39; k úřadu hofrychtéře viz Horna, Richard: K dějinám 
moravských úředníků. 2. část. Zemští úředníci moravští do roku 1620. Praha 1923, s. 48–49; 
podkomoří Přemek z Víckova jistou dobu vykonával oba tyto úřady. 

37 Blíže k úřadu D’elvert, Ch.: Zur Oesterreichischen, s. 122; Janák, J. – Hledíková, Z: Dějiny 
správy, s. 106.

38 Instrukci pro úřad rentmistra najdeme Na, Čdmk, kart. 153, složka Rentmistrovská instrukce. 
39 Viz např. v  Jihlavě: Pečinková, Anna: Moravské královské město, náboženství a  jeho aktéři 

v  době předbělohorské. Případová studie Jihlavy. Brno 2014, s. 105–107 (nepublikovaná 
magisterská diplomová práce). 

40 Zela, Stanislav: Náboženské poměry v  Olomouci za  biskupa Marka Kuena (1553–1565). 
Olomouc 1931, s. 29–52.



96 Hana Seichterová

ti dosazování nekatolických kněží na fary jak ve městech, tak ve farnostech, 
k nimž patronátní práva města vykonávala.41 

S postupnou byrokratizací panovnického aparátu rostl tlak na královské 
úředníky. Z dochovaných instrukcí vidíme, jak vysoké nároky kladl panovník 
na podkomořský úřad, což se také odrazilo ve stále obtížnějším hledání aspi-
ranta, který by o zastávání nelehkého úřadu stál. Příklad Mikuláše z Hrádku, 
jenž opakovaně žádal o zbavení funkce, je dostatečně vypovídající.42 Vedle 
neustálého cestování, časté a i nevděčné účasti při sporech subjektů královské 
komory, fi nančního zatížení, to byla rovněž nutnost přiklonit se v konfesním 
boji otevřeně na jednu stranu, což odrazovalo možné uchazeče o již tak dost 
komplikovaný úřad. Od druhé poloviny 16. století vzrůstal tlak, aby podko-
moří, formálně zemský, fakticky však královský úředník, vystupoval aktivně 
proti nekatolíkům v královských městech. Důležitost již panovník nábožen-
ským problémům v zemi přikládal, vyplývá i z toho, že se podkomoří postup-
ně dočkal přidání dalších úředníků přebírajících část jeho dosavadní agendy 
(komorní prokurátor, rentmistr). Sám podkomoří se tak mohl efektivněji za-
pojit do řešení čím dál ožehavějších konfesních sporů. Právě z toho důvodu 
se však také úřad stával pro moravskou aristokracii méně a méně zajímavým. 
Kodifi kace jeho náplně totiž svazovala vliv podkomořího na komorní zále-
žitosti, pevně naopak vymezovala jeho nezáviděníhodné postavení v politic-
kém a hlavně konfesním životě země. 

Zpřístupnění obou instrukcí vychází ze zásad transkripce a  obecných 
pravidel pro zpřístupnění novověkých textů.43 Editovaný text není určen pri-
márně k lingvistickému studiu. Rozložení a odsazení textu odráží původní 
uspořádání a očíslování odstavců v české instrukci umožňuje zpřehlednění 
odkazů použitých ve studii. Vyskytující se zkratky jsou rozepsány, přeškrt-
nutý text je uveden ve špičatých závorkách a všeobecně známá zkratka etc 
je ponechána. Obě instrukce se nachází v Národním archivu, fondu České 
oddělení dvorské komory, karton 153 – Instrukce pro podkomořský úřad. 
41 Blíže viz Navrátil, B.: Biskupství olomoucké, s.19–23; Burian, V.: Vývoj náboženských 

poměrů, s. 25–31.
42 Viz Na, fond Morava, inv. č. 2505; Zemský archiv v  Opavě, pobočka Olomouc, fond 

Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 102, fol. 13v–14v.
43 Šťovíček, Ivan: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z  období od  počátku 

16. století do  současnosti: Příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby 
historiografi e. Praha 2002, s. 53–69; Sterneck, Tomáš: Historica Třeboň 1526–1547. Listy, 
listiny a  jiné prameny k  politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl I. 
Písemnosti z  let 1526–1535. Praha 2010, s. 9–53; Saheb, Jan: Urbář hukvaldského panství 
roku 1581: komentovaná edice. Frýdek–Místek 2008, s. 22–23; za konzultaci německého textu 
instrukce děkuji manželům Spáčilovým.
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Fol. 1r-3v (s.d., [1564–1566])
Instruction auf den Wolgebornen Unsern Underchamerer Im Mar-

graft umb Märhern und lieben getreuen, Ditrich von Kunowicz auf Unge-
rischen Brod, wie er sich bey solchem seinem Underchamerambt verhalten 
solle.

Demnach Wier bemelten Ditrichen von Kunowicz aus Kaiserlichen mil-
den gnaden, in erwegung seines erlich guten verhaltens und dass er uns in 
Unsern nodturft en underthenigedinst geleistet und hinfuro sovil desto fl e-
issiger und bekwemer leisten muege und solle, Unser Underchamerambt 
im Margraft umb Märhern zur Unsern gnedigsten wolgeballn zu verwalten 
vertraut befohlen und eingereumbt haben, welchs Ambt dann er Ditrich von 
Kunowicz von Uns Underthengist angenumben ./ und dasselb nachbeschrie-
bener gestalt und weis vermuege seiner uns derenthalben getaner aus pfl icht 
zuverwalten schuldig sein soll. 

Erstlich soll er Gott dem Allmechtigen zu lob und ehren auch Uns und 
Unsern nachkumben zu nucz und frombmen, die zwen Standt der prelaten 
und der von Städten obbemelts Margraft umbs welche dann von alters her, 
zum Underchamerambt Alss unser Kaiserlicher chamer gehören, verwalten, 
regiren und undter diese zwene Stende, keine neue irrige verfurirsche kac-
zerische secten, dergleich widertaufer wider die alte heilige Christliche Reli-
gion wie die von alters gehalten worden einzuwurzeln nach sich zuerweitern 
mit gestalten nachzuelassen.

Zum andern soll er diese zwey Stände, es sei auf gemeinen Landtag oder 
sonsten bey versamlung und andern zusamenkunft en da hinhalten und wei-
sen, dass sie sich in denen handlung und nadturft  so uns betreff en, welche 
wir also den Stenden Unsers Margraft umb Märhern furtragen und an si slan-
gen lassen, wurden, willig und gehorsamblich verhalten, Unsern gnedigisten 
willen volcziehen und sich sunsten auf keine andere seiten mit lenken nach 
abrweichen oder sunsten neben ab in andern handlungk so wird uns wehr 
sambtlich oder sundlich einfuern lassen solle.

Zum dritten so oft  auch bemelter Unser Underchamerer die räthe in 
unsern städten vorneuern wirdet, sol er verstendige taugliche gotfurchti-
gen soles haber der gerechtigkeit erbare woluer haltene personen und guten 
Christen welche weder off entlich nach heimlich den secten verwantna-
chanhengig sein in die ambter nemben und setzen. Und soll by allen un-
sern städten gleichen den prelaten entliche und gewisliche versehung thun, 
und selbsten darzu sehen und aufachtung geben das das Gottes dinst in allen 
Kirchen und klöstern, wie er von alters hergewesen und gehalten worden 
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mit predigung gottes wordt haltung heiligen ablesen und ambter auch proce-
ssionen und andern Kirchen ordnungen und gebreichlichen ceremonien von 
den heiligen christlichen Kirchen einge seit ordentlich loblich gehalten und 
vorsehen die feiertage gefeiert und die fasttage gefast werden dazu er dann 
auch selber mit seiner person lobliche gute exempl geben soll. Wor dann bei 
irgent einem abt, probst oder prior, des gleich abtissen, nunnen oder andern 
convents personen sowol bey denen von städten, oder sundbaren privat per-
sonen euurcherlei unerdung welche diesem Unserm Kaiserlichem entlichem 
bevelch zu wieder wehr befunde, und innen wurde, und er Underchamer 
dem selben selbst mit weren nach steuren kundt so soll er solchs jedes zeit 
an uns vende nigst gelangen lassen und ferners bescheids gewarten so darauf 
woll wir uns unserer meinung gegen im weiter Ercleren

Zum wirden soll obbemelter unser Underchamerer benanten prelaten, 
und denen von städten in iren furfallenden ehehaft en und nodturff en. Es sei 
bei und ausser des rechten oder in andeswege warinnen si zu ime an Unser 
und alls Unnsern ambtman jedes zeit zuefl ucht haben werden radtsam und 
behulfl ich sein, so soll jeziger Unser Underchamerer auch alle die zuo und 
einkumben welche die vorig Underchamerer zu diesem ambt gehabt ordent-
lich und volkemlich forden und einnemen, daruber aber oder an die selben 
geburlich gulten soll er die prelaten nach die von stadten in keine neue unge-
wonliche geben einfuren oder inen etwas summen gelts zugeben (wie wir zu 
ime des gnedigsten vortrauens seind) in keinerlei weise aufl agen 

Zum funft en dieweil sich unlagst verschiener jahr die von Titshein, Gaia 
und Schomberg mit irem eigenen gelt zu unsern handen erkauft  und aus-
gelast und sich aus irem guten freien willen uns erblich undergeben die wir 
auch gnadigsten Unserener erblich unterthanen auf und angemunden, so 
soll bemelter Unser Underchamerer gedachte unsere städt als Unser Chamer 
gut des gleichen ob sich andere nacher des gestalt je an uns ergeben an unser 
stadt in seinem schucz und shirm halten, und inen gleichsfals in iren no-
tdurft en es sei bei gerichten oder anderswo ratsam und vorhulfl ich sein auch 
den radt und ander ambter in diesen stadten wans die zeit erfordt ordentlich 
vorneuern und ersetzen und keiner irrigen verfurisch secten, wie obvermel-
det darinnen einzureissen nach aufzuhemben mit zulassen,

Zum sechsten soller er alle Unser renten und einkumben so uns aus den 
stadten oder andern orten gefallen und zuestehen und sein Underchamer 
amtverwaltung gehorn uns zue gut einnemen und dar von ordentliche ratu-
ng thun
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Zum siebenden soller auch allen anfallen oder felligkeiten so uns billich 
heimfalln und zugehoren machten fl eissiger nach forschung halten und da-
rauf gute achtung geben und wann er den einige in erfarung kommen wurde 
uns des selben undertenigst berechten

Zum Achten und <leyten> soll viel gemelter Unser Underchamerer fl e-
issige aufachtung geben, damit der birgelte welchs uns von Stenden unsers 
Margraft umb Märhern bewilligt wirdet, von denen personen so in stadten 
zu einnemern gesetzt sein aber nach gesetze werden mochten ordentlich und 
fl eissig zu unsern handen eingebracht werden. Und ob wir auch in kunft ige 
zeiten einige anderen orderung bei einnemung solches birgelts anbrichten 
wurden soll er auch darob handthalten.

Und warinen angeregter Unser Underhamerer Unsern und Unser cham-
mer anderern nucz und fromen erkennen wurde, den selben soll er jeden zeit 
nach seinem besten verstandt und hochsten vermugen mit ganzen fl eiss (wie 
wir dann unser ganzlich vertrauen in inen setzen) ordnen versegen volgehen 
und verrichten und darinen sich keine muhe nach beschwerung sauren nach 
hinden lassen. Warinen er aber einig mangl oder beschwer hat denselben soll 
er jede zeit an uns gelangen lassen. Darauf wollen wir uns allezeit gegen im 
Unsers gnedigsten willen und meinung ereleren, und uber im alss Unsern 
ambtman und Underchamer gnedigst schutz halten auch seine habten vleiss 
und muhe und solchen undterthenigsten dienst so wir also den werk spuren 
und befundt werden in Kaiserliche gnaden erkennen. Datum Wien etc.

Fol. 27–30
Maximilian druhý, z Boží milosti volený římský císař po všecky časy roz-

množitel říše a uherský český etc. král etc. 

Instrukce urozenému Hanušovi Haugvicovi z  Biskupic a  na  Račicích 
podkomořímu našemu Markrabství Moravského, věrnému milému, kterak 
se při témž ouřadu podkomořském zachovati má dána.

Jakož jsme dotčenému Hanušovi Haugvicovi z Milosti naší císařské etc. 
vzhlednouc na jeho dobrou zachovalost a že nám v potřebách našich vždycky 
rád poddaně sloužil a to na potomně snažeji činiti povinen bude ouřad náš 
podkomořský v Markrabství Moravském do voule naši císařské k spravování 
dáti a poručiti ráčili. Kdež pak týž Hanuš Haugvic z Biskupic jmenovaný ou-
řad podkomořský od nás poddaně přijal a ten na nížeji psaný zpuosob podle 
závazku neb přísahy nám učiněné spravovati má a povinen bude ./.
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(1) Předkem aby ke cti a chvále Pánu bohu všemohoucímu a nám i dě-
dicuom našim k  dobrému a  užitečnému stav Prelátský a  Městský téhož 
Markrabství jakožto komoru naši kteříž k ouřadu našemu podkomořskému 
od starodávna náležejí spravoval. Mezi týmiž dvěma stavy žádným novým 
a  bludným kacířským sektám a  novokřtěncuom mimo Svatú Křesťanskú 
Víru jakž se od starodávna zachovávalo se rozmáhati nedal a nedopouštěl. 

(2) Druhé. Aby ty dva stavy buď v  sněmích obecních neb na  sjezdích 
i jiných místech k tomu vedl, aby se v jednání v potřebách a žádostech na-
šich kteréž bychom tak na Stavy vzložili povolně zachovali a vuoli naši plníc 
na žádnú stranu se neuchylovali, ani v jaká jednání postranní bud společně 
neb rozdílně co by proti nám bylo se nedávali. 

(3) Třetí. Kdyžkolivěk úřady <naše> konšelské v městech našich obno-
vovati bude, aby osoby hodné, rozumné, pána Boha se bojící spravedlnost 
milující, ctného zachování a dobré křesťany, kteříž by sektám zjevně ani te-
jně nachylni nebyli, na ouřad bral. A to tak při všech městech našich tolkéž 
i při prelátích opatroval a k  tomu dohlídal, aby se služba Boží, v kostelích 
i klášteřích jakž od starodávna bejvalo, kázáním slova božího, a mší svatých 
posluhováním i při procesích a ceremoniích od církve svaté ustanovených 
pořádně a chvalitebně dála, dni sváteční světili a ve dni postní postili. V čemž 
sám také na sobě dobrý a chvalitebný přiklad ukazovati má. Jestliže by pak 
při kterém opatu, proboštu, převoru, abatyších a mniškách konventich neb 
městech i obzvláštních osobách nějaký nepořad, což by proti tomuto našemu 
poručení bylo seznal, a zvěděl, a tomu týž podkomoří náš sám odolati a neb 
toho k nápravě přivésti nemohl. To aby na nás vznesl, a my jemu v tom širší 
oumysl náš oznámiti ráčíme. 

(4) Čtvrté. Aby týž podkomoří náš jmenovaným stavu prelátskému 
a  městskému v  potřebách a  důležitostech jich buď při právě, soudech neb 
v čem by se k němu jakožto k ouředníku našemu kdy na místě našem utekli, 
raden a pomocen byl. Ty pak platy kteréž předešlý podkomoří náš také sobě 
pořádně vydávati rozkázati má. Však mimo ty a nadto vejše, aby stavu pre-
látského a městského v žádné jiné poplatky neb sumy peněz k dávání jemu 
jakž té naděje k němu bejti neráčíme pod nižádným způsobem nepotahoval. 

(5) Páté. Má podkomoří náš o všech věcech a jednání kteréž by před ou-
řad jeho přišli jakž pak to prve vždycky bejvalo nám psaním svým oznamo-
vati a na to od nás další odpovědi očekávati.
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(6) Šesté. Jestliže by mezi městy a  duchovními nějaké nesnáze vznikly 
tehdy, aby stranám když se soud zemský drží rok a den položil a tu přijmúc 
k sobě dvě nebo více osob z soudcův zemských je vyslyšel a pokudž by tako-
vou kterou věc mezi stranami na místném konci postaviti mohl. O tom, aby 
nám každého času zprávy spolu s zdáním svým činil a od nás dalšího ozná-
mení kterýmž by se spraviti měl očekával. 

(7) Sedmé. Aby dotčený podkomoří náš žádných peněz nevydával, leč by 
z komory naší dvorské o tom jisté poručení sobě dané měl.

(8) Osmé. Kdyby se přitrefi lo, že by některý z prelátů a duchovních z světa 
sešel, u přítomnosti dvu zachovalých hodných osob z stavu panského a rytíř-
ského nebo z měst a jednou z konventu, aby to všecko což by po něm zuostalo 
pořádně vedle zpuosobu té řeholy z inventovati a opatřiti dal a na čem by ty 
věci byli nám o tom oznamoval a z strany dosazení jiné osoby na to místo 
od nás každého času odpovědi očekával.

(9) Deváté. Aby na to pozor měl, aby duchovní bez vědomí a povolení 
našeho o statky žádné směny nečinili a neb komu co zastavovali. 

(10) Desáté. Jestliže by se co toho buď smlouvy a neb směny kteréž bez 
povolení jistého našeho nebo předků našich králův českých Markrabí Mo-
ravských se stali vzhledalo a našlo, aby nám též o to[m] s dobrým zdáním 
svým oznámil. 

(11) Jedenácté. Nemá také podkomoří náš k žádnému, žádným trestáním 
bez vědomí našeho přikračovati, kdyby se při osobách duchovních jaká vina 
buď z strany cizoložstva neb co jiného neřádného k tomu podobného i také 
v jiné příčině shledalo. Než má to všecko prve na nás s svým dobrým zdáním 
vznésti. 

(12) Dvanácté. Každého kvartálu neb čtvrtléta, aby podkomoří náš vej-
tah příjmů a vydání komoře naší dvorské jakž se to od jiných úřadů též děje 
odsílal. 

(13) Třinácté. Také má od vejběrčích posudného každého kvartálu vejtah 
příjmů a vydání vzít a též komoře naší dvorské odeslati. 
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(14) Čtrnácté. Poněvač sou se těchto nedávných let Novojičínští, Kyjovští 
a Šumberští svýma vlastními penězi vyplatili a nám se z své dobré vuole dě-
dičně poddali kteréžto sme milostivě za dědičné poddané naše přijíti ráčili 
aby týž podkomoří náš dotčená města jakožto komoru naši i  jiné až by se 
nám tou měrou kdy poddali na místně našem v své ochraně měl. A v potře-
bách jich buď při soudech neb jinde radou a pomocí svu neopouštěl. Nic-
méně ouřady konšelské také v  těch městech když toho čas bejva pořádně 
obnovoval. A tolkéž žádným bludným sektám v těch se jakž svrchu dotčeno 
rozmáhati nedopouštěl. 

(15) Patnácté. Platy a důchody naše které se nám při městech a nebo jinde 
ježto ouřadu podkomořskému k spravování náležejí vydávají, aby on podko-
moří náš pořádně k ruce naší císařské pod počet přijímal. 

(16) Šestnácté. Aby také dotčený podkomoří obzvláštní pilný pozor měl, 
na nápady naše se s pilností vyptával a jakž by kde co takového na nás spra-
vedlivě připadlo, v to se hned k ruce naši uvázal dobře opatroval a nám o tom 
oznámil. 

(17) Sedmnácté. Počet z ouřadu svého podkomorského, aby každého roku 
těm osobám kteříž k tomu nařízené budou činil. A my jemu duochodního 
písaře, kterýž by všech duochoduov registra držál přidati a naříditi ráčíme. 

(18) Osmnácté. Má také často psaný podkomoří náš na  to zřízení své 
míti, aby posudní kteréž se nám od stavuov Markrabství Moravského svoluje 
od  těch osob kteříž v městech k  tomu za vejběrčí usazení jsou a neb ještě 
budou pořádně, a pilně k ruce naší vybíráno bylo. A jak neb pokudž bychom 
kterého času o tom další nařízení při <výběrčích> vybírání téhož posudního 
učinili a ustanovili, aby nad tím ruku držel, a tak což by dále již psaný podko-
moří náš dobrého a užitečného našeho a komory naší bejti znal. 

To aby každého času se vší pilností, jakž jemu věřiti ráčíme žádné práce, 
péče, a  bedlivosti nelitujíc podle nejvyšší mocnosti a  rozumu svého opat-
roval, řídil a konal. A v čem jakú stížnost neb nedostatek měl to bude moci 
na nás každého času vznášeti a my jemu v tom další vuoli a oumysl náš ozna-
movati a nad ním jakožto ouředníkem a podkomořím naším ruku naši císař-
skou držeti. A takovú povolnost i služby jeho kteréž při témž ouřadu od něho 
vskutku seznáme vší milostí naší císařskú spomínati a nahrazovati ráčíme. 
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Dán v městě našem v Vídni v pátek den sv. Matouše léta Páně 1571 a králov-
ství našich římského a uherského devatého a českého xxiii etc. 

Maxmilián

Vratislav z Pernštejna SR  Ad mandatum SacraeCaesareae 
Boemiae Cancellarius   Majestatis proprium 
    Mi[kuláš] Walter

Resumé

Dvě instrukce z 16. století pro moravského podkomořího

Instrukce pro úřad podkomořího se dochovaly dvě, nachází se ve fondu 
České oddělení dvorské komory v Národním archivu. Dochované texty in-
strukcí nám dávají možnost sledovat proces jejich vývoje. Instrukce, kterou 
je možné datovat mezi léta 1564–1566, upravuje okruhy chodu podkomoř-
ského úřadu v osmi bodech. Druhá, česky psaná, pak chod úřadu postihuje 
v 18 bodech. Úřad podkomořího musel reagovat na náboženské, hospodář-
ské a  politické změny související s  narůstající agendou i  fi skálním tlakem 
a rozšiřování instrukcí vlastně tyto změny odráží. Z dochovaných instrukcí 
vidíme, jak vysoké nároky kladl panovník na podkomořský úřad. Kodifi kace 
jeho náplně postupně omezovala vliv podkomořího na komorní záležitos-
ti, pevně naopak vymezovala jeho nezáviděníhodné postavení v politickém 
a hlavně konfesním životě země. 

Klíčová slova: podkomoří, instrukce, 16. století, české země 1526–1620, 
Morava, správa veřejných fi nancí, konfese, královská města, edice
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Summary

Two Sixteenth-Century Instructions 
for Sub-Chamberlain of Moravia

Th ere are two instructions for the offi  ce of a  sub-chamberlain which 
are preserved in the collection called Th e Bohemian section of the Court 
Chamber in the National Archive. Th e existing texts of instructions enable 
us to follow a process of their development. Th e instruction dated between 
1564 and 1566 defi nes running sub-chamberlain’s offi  ce in eight articles. 
Th e second one, which was written in Czech, describes the functioning of 
the offi  ce in 18 articles. Th e offi  ce of a sub-chamberlain had to respond to 
religious, economic and political transformations connected with a growing 
agenda as well as fi nancial oppression – in point of fact, enlargement of 
the instructions refl ects those changes. Taking into account preserved 
instructions, it is possible to observe what degree of requirement the king 
imposed on the sub-chamberlain’s offi  ce. Th e codifi cation of its content 
gradually restricted the infl uence of a sub-chamberlain on chamber’s aff airs, 
and on the contrary, it strictly defi ned its unenviable position in the political 
as well as confessional life of the country.

Keywords: Sub-chamberlain, instructions, 16th century, Bohemian lands 
1526–1620, Moravia, public fi nance administration, confession, royal towns, 
edition

Translated by Mgr. Hana Ferencová, Ph.D.
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Ranonovoveké sepulkrálne pamiatky 
Gemera – úvod do problematiky1

Magdaléna Marjaková2

Predkladaná štúdia je zameraná na zachované ranonovoveké3 sepulkrálne 
pamiatky latinského okruhu slovenského regiónu Gemer.4 Vzhľadom na stu-
peň pokročilosti môjho výskumu a obmedzený priestor tento príspevok ob-
sahuje základné informácie o súčasnom stave zachovaných ranonovovekých 
sepulkrálnych pamiatok – náhrobníkoch, náhrobkoch, epitafoch a mortuári-
ách, ich výskyte v  jednotlivých lokalitách v rámci vybraného regiónu a ich 
typologickom zaradení. Informácie ktoré prináša táto štúdia sú prvotným 
krokom k širšiemu obrazu sepulkrálnej kultúry na Gemeri.5 

1 K aktuálnemu výskumu problematiky 
 (Geografi cké a chronologické vymedzenie problematiky)

Určujúcim faktorom pre chronologické i geografi cké vymedzenie výsku-
mu bol doterajší stav spracovania v oblasti problematiky sepulkrálnych pa-
miatok na Slovensku. V poslednom desaťročí je kľúčovým vznik a aktivita 
špeciálneho tímu odborníkov, spolupracujúcich na  celoštátnom epigrafi c-
kom súpise Corpus Inscriptionum Slovacie pod vedením Juraja Šedivého z Ka-
tedry archívnictva a pomocných vied historických Univerzity Komenského 
v Bratislave. Bádanie v oblasti sepulkrálnej kultúry, ktorá je prirodzene súčas-
ťou záujmu tohto bádateľského tímu, je orientované primárne epigrafi cky. 

1 Studie vznikla v rámci projektu Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého Společnost v histo-
rickém vývoji od středověku po moderní věk II. (IGA_FF_2016_037), díky účelové podpoře 
na  specifi cký vysokoškolský výzkum udělené roku 2016 Univerzitě Palackého v  Olomouci 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2 Autorka je doktorandkou Katedry historie FF UP v Olomouci.
3 Pamiatky, ktoré spadajú do obdobia od roku 1541 do prvej polovice 18. storočia. 
4 Súčasný gemerský región sa nachádza na juhovýchode Slovenska, pričom jeho južná hranica 

kopíruje časť slovensko-maďarskej štátnej hranice. V  súčasnosti je toto územie z územno-
správneho hľadiska súčasťou Banskobystrického a Košického kraja. Z geografi ckého hľadiska 
región na západe susedí s národnými parkami Slovenský raj a Muránskou planinou, súčasťou 
regiónu je národný park Slovenský kras. 

5 Získané informácie pozostávajú primárne z terénneho výskumu, ktorý prebehol v jednotlivých 
lokalitách gemerského regiónu v júli a auguste roku 2016. 

Historica Olomucensia 53–2017 (105–126)
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V tomto smere vypracoval Juraj Šedivý aj metodologickú príručku6 zamera-
nú na výskum historický nápisov zo Slovenska. Príručka obsahuje aj prehľad 
doterajšieho bádania v  oblasti epigrafi ky, a  to nie len na  Slovensku, ale aj 
v okolitých krajinách – v Českej republike, Maďarsku, Nemecku a Rakúsku.7 
Na  epigrafi ckom súpise okrem Juraja Šedivého pracujú odborníci: Franti-
šek Gahér – ten orientuje svoj výskum na oblasť juhozápadného Slovenska 
a malokarpatskej oblasti, kde sa venuje aj problematike sepulkrálií,8 Zuzana 
Čovanová Jánošiková9 sa zameriava hlavne na oblasť Spiša, Miroslav Čovan 
spracúva Nápisovú kultúru severovýchodného Slovenska. Okrem množstva 
štúdii svoj dlhoročný výskum zhrnul v monografi i Historické nápisy zo Šariša 
do roku 1650.10 Stredoveké sepulkrálie z územia Uhorska, datované do roku 
1541, sú takmer úplne spracované v práci maďarského autora Pála Löveiho.11

V rámci spracovania sepulkrálií okrem vyššie spomenutých prác vznikli 
v poslednom desaťročí aj čiastkové súpisy vybraných lokalít, štúdie zaobe-
rajúce sa problematikou sepulkrálnych pamiatok vybraných rodov či osôb: 
náhrobné pamiatky humanistov zo západného Slovenska,12 sepulkrálie 
Dómu sv. Jakuba v  Levoči,13 náhrobné pamiatky Révaiovcov,14 epigrafi cké 
sepulkrálne pamiatky vo fonde SBM v Banskej Štiavnici.15

6 Šedivý, Juraj: Latinská epigrafi a. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Sloven-
ska. Bratislava 2014.

7 Tamže, s. 25–64.
8 Gáher, František: Stredoveké a ranonovoveké pamiatky seplukrálne pamiatky vo vybranej ob-

lasti juhozápadného Slovenska. In: Roháček, Jiří: Epigrafi ca et Sepulcralia, 4. Praha 2013, 
s. 155–168; Tenže: Náhrobné pamiatky v Kostole sv. Juraja vo Svätom Jure. Historika, 2014, 
s. 17–20. Ucelenú bibliografi u jeho prác uvádza Šedivý, J.: c. d., s. 61 an.

9 Čovanová-Jánošiková, Zuzana: Sepulkrálne pamiatky Kostola sv. Michala Archanjela v Mar-
kušovciach (Spiš). In: Roháček, J.: Epigrafi ca et Sepulcralia, 4. Praha 2013, s. 117–154. Tá istá: 
Sepulkrálne poloniká zo severného Spiša. In: Roháček, J.: Epigrafi ca et Sepulcralia, 5. Praha 
2014, s. 63–89. Ucelenú bibliografi u jeho prác uvádza Šedivý, J.: c. d. , s. 62 an.

10 Čovan, Miroslav: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Martin 2016. Ucelenú bibliografi u 
jeho prác uvádza Šedivý, J.: c. d., s. 60–61 an.

11 Lövei, Pál: Posuit hoc monumentum pro aeterna memoria. Bevezetö fejezetek a  közepkori 
Magyarország síremlékeinek katalógusához. Budapešť 2009 (nepublikovaná dizertačná práca).

12  Ludiková, Zuzana: Niekoľko príkladov náhrobných pamiatok humanistov zo západného 
Slovenska (Tumba Ladislava Kubinského). In: Galéria. Ročenka Slovenskej národnej galérie 
v Bratislave. Bratislava 2002, s. 123–136. 

13 Ludiková, Zuzana – Mikó, Arpád – Pálfy, Géza: A löcsei Szent Jakab – templom renesánsz és 
ba rokk síremlékei, epitafi umai és halótti címerei (1530–1700). Müveszettörténeti Értesitó, 51, 
2006, s. 327–410.

14 Ludiková, Zuzana: Náhrobné pamiatky Révaiovcov v 16. a 17. storočí. In: Kovačka, Miloš – 
Augustínová, Eva – Mačuha, Maroš: Rod Révai v slovenských dejinách. Martin 2010.

15 Matejková, Adriana: Epigrafi cké sepulkrálne pamiatky v  zbierkovom fonde SBM v Banskej 
Štiavnici. In: Zborník Slovenského banského múzea, 23. Banská Štiavnica 2012.
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S ohľadom na vyššie uvedené fakty možno konštatovať, že gemerský re-
gión je z pohľadu sepulkrálnych pamiatok a sepulkrálnej kultúry raného no-
voveku málo prebádaný. Väčšina prác sa sústredí hlavne na lokalitu Štítnik, 
ktorá je množstvom sepulkrálií v rámci Gemera najrozsiahlejšia. Na konci 
18. storočia spísal Ladislav Bartolomaeides16 prácu o histórii a pamätihod-
nostiach (provincie) Štítnika, v  ktorej sa venoval aj sepulkrálnym pamiat-
kam. Vďaka tejto práci poznáme napr. primárne umiestnenie sepulkrálií 
v  Štítniku. V  poslednom desaťročí sa problematike sepulkrálii, konkrétne 
štítnických epitafov venovala Edita Kušnierová. Jej štúdia17 je zameraná 
na  epitaf ako umelecko-historickú pamiatku a  literárny prameň, obsahuje 
umelecko-historický popis vybraných epitafov, popis ich fyzického stavu, 
preklady vybraných textov, absentujú však napr. prepisy epigrafi ckých textov. 
Vyššie zmieňovaný Pál Lővi sa v rámci spracovania stredovekých uhorských 
náhrobných pamiatok v Uhorsku venoval dvom náhrobníkom patriacim čle-
nom rodiny Bebekovcov z gemerských obcí Plešivec18 a Hrhov.19

Pozornosť historikov a historikov umenia v rámci tohto regiónu bola ve-
novaná hlavne oblasti výtvarného umenia – gotickej nástennej maľby, bohato 
zachovanej v miestnych kostoloch.20

2 História regiónu Gemer

Z  pohľadu historického územno-správneho členenia tvorí súčasný ge-
merský región niekdajšia Gemerská stolica, ale aj tzv. Malohontský dištrikt. 
Členenie územia Slovenska na regióny má svoje korene v administratívnom 
delení feudálneho Uhorského štátu, ktorého súčasťou územie Slovenska bolo 
do roku 1918. Najranejšou formou administratívnych jednotiek boli kráľov-

16 Bartolomaides, Ladislav: Memorabilia provinciae Csetnek cum tabulis aétri incisis. Banská 
Bystrica 1799.

17 Kušnierová, Edita: Štítnické epitafy – pamiatky výtvarného umenia a renesančnej poézie. In: 
Bodorová, Oľga: Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, roč. 6.–7. 
Rimavská Sobota 2011, s. 156–164.

18 Náhrobník Ladislava Bebeka z  roku 1401. Lövei, P.: Posuit hoc monumentum pro aeterna 
memoria. Bevezetö fejezetek a közepkori Magyarország síremlékeinek katalógusához. Budapešť 
2009, s. 49 (príloha nepublikovanej dizertačnej práce).

19 Náhrobník Juraja Bebeka z roku 1390. Tamže, s. 49.
20 Dvořáková, Vlasta – Krása, Josef – Stejskal, Karel: Stredoveká nástenná maľba na Slo-

vensku. Praha 1978; Togner, Milan: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava 1989; 
Plekanec, Vladimír – Haviar, Tomáš: Gotický Gemer a Malohont. Italizmy v stredovekej ná-
stennej maľbe. Martin 2010. 
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ské komitáty, ktoré sa postupne v 13. a 14. storočí transformovali na stolice.21 
Kráľovský Gemerský komitát sa v druhej polovici 13. storočia transformo-
val na  zemiansku stolicu. V  roku 1786 bol ku Gemerskej stolici pripojený 
Malohontiansky dištrikt, ktorý bol pôvodne súčasťou stolice Hontianskej.22 
Do  súčasného gemerského regiónu, teda okrem bývalej Gemerskej stolice, 
spadá aj územie Malohontu. Centrom komitátu, a neskôr aj stolice, bol spo-
čiatku hrad a mestečko Gemer, kde sa konali stoličné zasadnutia. V ranom 
novoveku počas osmanskej hrozby sa tieto sídla striedali. Medzi význam-
né politické sídla patrili napríklad Plešivec, Jelšava, po pripojení Malohontu 
Rimavská Sobota. V  období raného novoveku mali status mesta/mestečka 
sídla: Dobšiná, Gemer, Jelšava, Plešivec, Rimavská Seč, Rožňava a  Štítnik, 
v Malohonte Rimavská Sobota.23 Z hospodárskeho hľadiska mala veľký vý-
znam ťažba a spracovanie železnej rudy. 

Vývoj regiónu v ranom novoveku výrazne ovplyvnila osmanská hrozba. 
Od druhej polovice 16. storočia bolo územie Uhorska bezprostredne kon-
frontované s  Osmanskou mocou. Gemerská stolica nebola do  Osmanskej 
ríše priamo včlenená, ale po dobytí hradu Fiľakovo v susednej Novohradskej 
stolici a následnom zriadení Fiľakovského sandžaku, ktorý bol súčasťou Bu-
dínskeho ejáletu, sa mnoho miest, mestečiek a dedín stalo poplatnými Os-
manskej ríši. Prvú fázu intenzívneho osmanského vplyvu na Gemeri možno 
teda vymedziť rokmi 1554–1593, kedy bol hrad Fiľakovo počas 15. ročnej 
vojny s Osmanmi spätne dobytý cisárskym vojskom.24 Gemer sa na krátku 
dobu vymanil spod osmanskej hrozby, až kým Osmani v roku 1596 nedobyli 
Jáger a zriadili Jágersky ejálet (1596–1687), ktorého súčasťou bol aj novozri-
adený Fiľakovský sandžak, avšak nie v pôvodnej územno-správnej podobe.25 
Obyvatelia územia Gemera tak prichádzali s Osmanmi do priameho kontak-
tu počas viac ako storočného obdobia.

Okrem osmanského vplyvu na  toto územie si svoje vplyvné postave-
nie zachovala aj miestna šľachta. Dejiny Gemera výrazne ovplyvňovali dva 
magnátske rody. Od  stredoveku do  konca 16. storočia to boli Bebekovci, 
od začiatku 17. storočia sa do popredia dostáva dovtedy málo významný rod 

21 Žudel, Juraj: Stolice na Slovensku. Bratislava 1984, s. 7.
22 Tamže, s. 47.
23 Tamže, s. 52.
24 Markusová, Helena: Charakter osmanskej moci v  Gemerskej stolici v  17. storočí (ďalej iba 

Charakter osmanské moci). In: Podolan, Peter: Historia nova II. Bratislava 2011, s. 21–22.
25 Viac k osmanskému panstvu na Gemeri: Markusová, H.: Charakter osmanské moci, s. 21–38; 

Markusová, Helena: Život na uhorsko-osmanskom pohraničí v rokoch 1596–1687 na príklade 
Gemerskej stolice. Acta historica neosoliensia, 16, 2013, s. 224–274.
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Andrássyovcov, ktorý za podpory Habsburgovcov získal podstatnú časť be-
bekovských majetkov. 

Prienik rodiny Bebekovcov na Gemer sa spája s osobou uhorského kráľa 
Belu IV., ktorý v  roku 1243 daroval bratom Filipovi a  Detrému, pôvodne 
Ákošovcom, majetky na  Gemeri,26 za  zásluhy a  pomoc v  boji proti Mon-
golom. Bebekovci sa na začiatku 14. storočia (1333) rozdelili na dve vetvy. 
Dominik Bebek bol zakladateľom tzv. plešiveckej vetvy so sídlom v Plešivci 
a jeho brat Ladislav založil tzv. štítnicku vetvu so sídlom v Štítniku27, od kto-
rého odvodzovali aj svoje rodinné meno – Chetneky.28 

Mnohí členovia rodiny Bebekovcov zastávali v priebehu 14. a 15. storočia 
popredné funkcie v uhorskej politike. Išlo o funkcie ako gemerský a abov-
ský župan, kráľovský dverník, pohárnik, stolník, zastávali aj vyššie cirkevné 
úrady, napr. úrad spišského prepošta. Po roku 1526, sa členovia rodu Bebek 
dostali do konfl iktu s kráľom Ferdinandom Habsburským. František Bebek, 
gemerský župan, podporoval vdovu po  protikráľovi Ferdinanda – Jánovi 
Zápoľskom, Izabelu a jej syna Jána Žigmunda v konfl ikte o uhorský trón.29 
František sa zdržiaval v  Sedmohradsku, kde bol v  roku 1558 zavraždený. 
Františkov syn Juraj zomrel v roku 1567 v Sedmohradsku ako posledný muž-
ský člen rodu Bebekovcov. Jeho manželkou bola Žofi a Patocsy, ktorá zomrela 
v  roku 1583. Jej náhrobný kameň sa dnes nachádza v  kalvínskom kostole 
Cetatea de Balta v Rumunsku. Zanechali štyri dcéry, pričom najstaršia Zu-
zana sa stala manželkou neskoršieho sedmohradského kniežaťa a poľského 
kráľa Štefana Báthoryho. 

Vetvu štítnických Bebekovcov30 založil Ladislav, s ktorým sa spája založe-
nie kláštora pavlínov v Gombaseku. Jeho syn Ladislav bol významným cir-
kevným hodnostárom – nitrianskym biskupom. Rod štítnických Bebekovcov 

26 Nagy, Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblakkal. Elsö kötet (ďalej iba 
Magyarország családai, Elsö kötet.). Pešť 1857, s. 257.

27 Ďalšie podoby názvu lokality: Csetnek, Cžitnik, Cschetnek, Csetnek. Pozri: Majtán, 
Milan. Názvy Obcí Slovenskej Republiky: (vývin V Rokoch 1773–1997). 1. vyd. Bratislava 1998. 
[dostupné online] http://slovniky.juls.savba.sk/?w=%C5%A0t%C3%ADtnik&s=exact&c=d-
7c8&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=sssj2&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=ber-
nolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&d=noundb&ie=utf-
-8&oe=utf-8#. [cit. 3. 12. 2016]

28 V štúdii je používaný tvar mena, ktorý sa vyskytuje na sepulkrálii Štefana Chetnekyho. Iné 
podoby mena sú napríklad Chetneki, Csetneki alebo poslovenčený tvar Štítnický. 

29 Konya, Peter a kol.: Dejiny Uhorska. Prešov 2013, s. 188–195.
30 Nagy, Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblakkal. Harmadik kötet (ďa-

lej iba Magyarország családai, Harmadik kötet). Pešť 1858, s. 29–31.
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vymiera po meči v roku 1594 Štefanom Chetnekym,31 ktorý po sebe zanechal 
tri dcéry. 

Šľachtický rod Andrássyovcov32 pochádzajúci pôvodne zo Sedmohrad-
ska, politicky prenikol do Uhorska a konkrétne na Gemer v druhej polovici 
16. storočia. V krušných časoch súperenia Ferdinanda Habsburského a uhor-
sko-sedmohradskej opozície sa Andrássyovci priklonili na  Ferdinandovu 
stranu. Peter Andrássy sa v roku 1578 stal kapitánom Hradu Krásna Hôrka 
a do  jeho správy prešli aj majetky prináležiace tomuto panstvu. Išlo o časť 
majetkov, ktoré boli odňaté v  roku 1556 plešiveckým Bebekovcom. Vlast-
níkmi hradu a ďalších majetkov sa Andrássyovci stali až v roku 1642.33 Bet-
liarska vetva Andrássyovcov na Gemeri zotrvala do roku 1944, kedy rodové 
sídlo, kaštieľ v Betliari, opustili pre vojnové udalosti. 

3 Terénny výskum a jeho výsledky

Počas spomínaného terénneho výskumu34 boli v rámci Gemera identifi -
kované ranonovoveké sepulkrálne pamiatky v deviatich lokalitách.35 Osem 
lokalít: Betliar, Hucín, Chyžné, Krásnohorské Podhradie, Ochtiná, Polom-
ka, Slavošovce a Štítnik, v súčasnosti radíme medzi dediny.36 Jeden epitaf je 
sekundárne uložený v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. 
V rámci vyššie zmienených lokalít sú pamiatky vo väčšine prípadov umiest-
nené vo farských kostoloch, výnimku tvorí Kaplnka na Hrade Krásna Hôrka, 
Záhradná architektúra v parku kaštieľa v Betliari a depozit Gemersko-malo-
hontského múzea.

31 Štefanov brat Michal mal síce troch synov, ale tí sa nedožili dospelého veku. Preto sa Šte-
fan uvádza ako posledný z rodu. Nagy, I.: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi 
táblakkal. Harmadik kötet. Pešť 1858, s. 29.

32 Nagy, I.: Magyarország családai, Elsö kötet, s. 34–40.
33 Güntherová-Mayerová, Alžběta (red.): Súpis pamiatok na Slovensku. Druhý diel K–P (ďalej 

iba Súpis pamiatok, II.). Bratislava 1968, s. 127.
34 Terénny výskum prebehol v jednotlivých lokalitách gemerského regiónu v júli a auguste roku 

2016. 
35 Pozri obrázkovú prílohu, obrázok 1a, 1b.
36 Aj v minulosti boli tieto sídla dedinami, jedinú výnimku tvorí Štítnik, ktorý bol v období 

raného novoveku zemepánskym mestečkom.
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Celkovo bolo zmapovaných 33 sepulkrálií, z  toho 12 náhrobníkov,37 
16 drevených epitafov,38 dva papierové epitafy a tri mortuáriá.39 Stav dvoch 
fi gurálnych náhrobníkov z lokality Krásnohorské Podhradie nebolo možné 
overiť kvôli ich dočasnej neprístupnosti z dôvodu uzavretia Hradu Krásna 
Hôrka kvôli rekonštrukcii po rozsiahlom požiari hradu z roku 2012. 

Štítnik bolo v období raného novoveku významným zemepanským mes-
tečkom na Gemeri, hospodársky orientovaným na spracovanie železnej rudy. 
Od  stredoveku patril štítnickej vetve Bebekovcov, ktorí si v  lokalite vybu-
dovali vodný hrad.40 K štítnickým Bebekovcom sa viaže významná sakrálna 
pamiatka, a  to kostol evanjelickej cirkvi a.v. v Štítniku, pôvodne zasvätený 
Panne Márii, v ktorom sa do súčasnosti zachoval najväčší súbor sepulkrál-
nych pamiatok na Gemeri. V rokoch 2011–2013 bol prevedený architekto-
nicko-historický, umelecko-historický,41 ale aj archeologický výskum42 tejto 
pamiatky, ktorý priniesol mnoho podstatných zistení o jej dejinách. 

Pamiatka prešla dynamickým stavebným vývojom hlavne za vlastníctva 
štítnických Bebekovcov. Ich cieľom bolo vybudovať chrám odzrkadľujúci ich 
majetnosť a postavenie, s čím súvisel aj zámer vybudovania reprezentatívnej 
rodovej hrobky.

37 Náhrobník má vo všeobecnosti podobu kamennej dosky približne v  životnej veľkosti 
zomrelého. Jeho funkciou je fyzické krytie hrobového miesta, je bezprostredne spojený 
s  hrobovým miestom. Primárne býva uložený v  horizontálnej polohe. Roháček, Jiří: 
Epigrafi ka v  památkové péči. Praha 2007, s. 55. Pozri aj: Šedivý, J.: Latinská epigrafi a. De-
jiny a  metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska. Bratislava 2014, s. 205–206.

38 Epitaf má vo všeobecnosti rôzne formy (nápisová doska, drevený maľovaný epitaf, maľovaný/
rytý nápis na stene, ale aj trojrozmerný artefakt, ktorý má často identickú podobu ako náhrob-
ník. Nie je bezprostredne spojený s hrobovým miestom. Primárne bývajú epitafy umiestnené 
vo vertikálnej podobe, najčastejšie v interiéroch sakrálnych objektov. Roháček, J.: Epigrafi ka 
v památkové péči. Praha 2007, s. 56.

39 Mortuárium alebo smrtný štít je zväčša drevený ovál, v strede ktorého je vyobrazený štít často 
s erbovými zložkami. Súčasťou mortuária sú aj štylizované zbrane a zástavy. Šedivý, J.: Latin-
ská epigrafi a. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska. Bratislava 2014, 
s. 206.

40 Güntherová-Mayerová, Alžběta (red.): Súpis pamiatok na  Slovensku. Zväzok tretí R–Ž. 
Bratislava 1969, s. 256.

41 Kilingová, Adriana – Kiling, Peter – Urbanova, Norma – Pulusová, Silvia: Výsledky 
pamiat kového výskumu ev. a.v. kostola v Štítniku. Krajský pamiatkový úrad Košice, 2012. [do-
stupné online]: http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/vysledky-pamiatkoveho-vyskumu-
-ev-a-v-kostola-v-stitniku/. [cit. 3. 12. 2016]

42 Tajkov, Peter: Archeologický výskum kostola evanjelickej cirkvi a.v. v Štítniku. Krajský pamiat-
kový úrad Košice, 2013. [dostupné online]: http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/archeo-
logicky-vyskum-kostola-evanjelickej-cirkvi-a-v-v-stitniku/. [cit. 3. 12. 2016]
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V období od druhej polovice 16. a v 17. storočí sa šíriaca luteránska re-
formácia naplno uplatnila aj na Gemeri. Štefan Chetneky prijal nové refor-
mačné myšlienky. Od roku 1590 bol kostol využívaný protestantmi. S novou 
vieroukou, s ktorou súvisí aj zmena obradov, došlo v rámci stavebného vývo-
ja kostola hlavne k interiérovým úpravám. Pravdepodobne v tomto období 
bola v svätyni vybudovaná krypta v ktorej bol v roku 1594 pochovaný Štefan 
Chetneky, vymenená bola dlažba, do ktorej boli postupne vsádzané kamenné 
náhrobné dosky.43 Dôkazom dynamického pochovávania v kostole (od stre-
doveku) je aj množstvo hrobových jám a zvyškov ľudských kostí, ktoré zachy-
til archeologický výskum.44 

Interiér bol postupne vybavovaný novým mobiliárom ako napríklad aj 
závesnými nástennými epitafmi. Do nového vybavenia kostola prispel svojimi 
donáciami aj nový majiteľ štítnického panstva, Gabriel Bakoš z Odžian, kto-
rého mortuárium spolu s výzbrojou, je súčasťou interiéru štítnického kostola 
dodnes. 

Výraznou obnovou v puristickom duchu prešla pamiatka na prelome 19. 
a 20. storočia. Počas tejto rekonštrukcie došlo k vyňatiu náhrobníkov z miesta 
ich pôvodného uloženia,45 tie boli následne sekundárne osadené v priestore 
kaplnky južnej lode.46

V Štítnickom kostole sa zachovalo 23 sepulkrálnych pamiatok. Najstaršia 
je z roku 1594,47 najmladšia z roku 1769, štyri nie sú datované presne. Ty-
pologicky ide o deväť náhrobníkov, ktoré sú sekundárne uložené v kaplnke 
južnej lode kostola, 10 drevených epitafov, dva papierové epitafy a dve mor-
tuária. Epitafy a mortuária sú rozmiestnené po stenách hlavnej lode kostola 
a na západnej strane víťazného oblúka. 

43 Kilingová, A. – Kiling, P. – Urbanova, N. – Pulusová, S.: c.d., [dostupné online]: http://
oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/vysledky-pamiatkoveho-vyskumu-ev-a-v-kostola-v-stit-
niku/. [cit. 3. 12. 2016]

44 Tajkov, P.: c. d. [cit. 3. 12. 2016]
45 Vyššie spomínaný Ladislav Bartolomaeides zachytil primárnu polohu kamenných sepulkrálií.
46 Kilingová, A. – Kiling, P. – Urbanova, N. – Pulusová, S.: c. d. [cit. 3. 12. 2016]
47 Ide o  náhrobník Štefana Chetnekyho, jediný fi gurálny náhrobník z  popisovaného súboru. 

Pozri obrázkovú prílohu, obrázok 3. 
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Chronologické poradie sepulkálnych pamiatok zachovaných v Štítniku:
 1.  náhrobník Štefana Chetnekyho 1594,
 2.  náhrobník Antónia Saba 1622,
 3.  epitaf troch dcér Michala Fabrícia (papierový) 1628,
 4.  epitaf Rebeky Dohnány – dcéry Andreja Dohnányho 1631,
 5.  epitaf Salome Dohnány – dcéry Andreja Dohnányho 1632,
 6.  epitaf Jonáše Geleho 1635,
 7.  epitaf Valentína Neberta (papierový) 1639,
 8.  epitaf Martina Waxmana 1639,
 9.  náhrobník Kataríny a Barbory Soldos 1640,
10.  epitaf Andreja Fabrícia 1646,
11.  mortuárium Gabriela Bakoša 1666,
12.  náhrobník Jakuba Piernyka a Doroty Koltuschovej 1669,
13.  epitaf Jakuba Piernyka a Doroty Koltuschovej 1677,
14.  náhrobník Ernesta Kazimíra 1695,
15.  náhrobník Rosyny Šoltýs 1698,
16.  epitaf Roziny Šoltýs 1699,
17.  náhrobník Františka Martinského 1768,
18.  mortuárium Františka Bana 1768,
19.  epitaf Márie Zimermanovej 1769,
20.  náhrobník Kláry Bebekovej druhá polovica 16. storočia,
21.  epitaf Kataríny Bassovej dvadsiate až tridsiate roky 17. storočia,
22.  náhrobník Márie Bornemisovej druhá polovica 17. storočia,
23.  epitaf Valentína Berzevického, kvôli zlej prístupnosti zatiaľ nedatovaný.

Krásnohorské Podhradie bola poddanská dedina ktorá sa vyvinu-
la v  podhradí Hradu Krásna Hôrka. Do  druhej polovice 16. storočia bola 
spolu s  hradom majetkom rodiny Bebekovcov, neskôr pripadla pod sprá-
vu Andrássyovcov. V krypte miestneho farského kostola Všetkých svätých 
z 15. storočia48 boli pochovaní niektorí členovia rodiny Andrássy. Podľa súpi-
su pamiatok z konca šesťdesiatych rokov 20. storočia sa zachovali dva fi gu-
rálne náhrobníky, a to náhrobník Petra Andrássyho z roku 1591 a náhrobník 
jeho syna Jána Andrássyho z roku 1596, ktorý zahynul ako 28 ročný pri dobý-
janí Jágerskej pevnosti Osmanmi.49 Tieto pamiatky však boli okolo roku 1770 
premiestnené z farského kostola na hrad,50 do novej hradnej kaplnky ktorá 

48 Güntherová-Mayerová, A. (red.): Súpis pamiatok, II., s. 128.
49 Nagy, I.: Magyarország családai, Elsö kötet, s. 37.
50 Tamže, s. 128.
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vznikla prestavaním renesančnej bašty.51 Okrem uvedených náhrobníkov sa 
v hradnej kaplnke nachádzali aj barokové mortuáriá viažuce sa k rodu An-
drássy, ktoré sú v súčasnosti v procese reštaurovania.

Betliar, v sledovanom období poddanská obec, do roku 1566 pod vlast-
níctvom Bebekovcov, od roku 1578 v správe Anrássyovcov a od roku 1642 
v  ich majetkovom vlastníctve. Koncom 17. storočia došlo v rodine Andrá-
ssyovcov k deľbe rodového majetku na Betliarsku vetvu so sídlom v Betliari 
a monockú vetvu so sídlom na Krásnej Hôrke.52 

Sepulkrálne pamiatky nájdené v Betliari sa nachádzajú v parku kaštieľa 
Betliar v  malej záhradnej architektúre, tzv. slobodomurárskom pavilóne.53 
Kaštieľ v Betliari bol pôvodne renesančno-barokovou prízemnou budovou 
postavenou na začiatku 18. storočia, ktorá bola v rokoch 1792–1795 klasici-
sticky prestavaná podľa projektu Henricha Netbiena. Z tohto obdobia prav-
depodobne pochádza aj návrh anglického parku, ktorý kaštieľ obklopuje 
a ktorého súčasťou sú malé záhradné architektúry (pavilóny). Súčasnú podo-
bu renesančno-barokovému zámku dala historizujúca prestavba realizovaná 
v osemdesiatych rokoch 19. storočia. Koncom 19. storočia bol na východ-
nej strane parku postavený záhradný letohrádok, nazývaný Bošňák, do jeho 
stien umiestnili sepulkrálne pamiatky ako aj nápisové a  erbové tabule zo 
16.–18. sto ročia.54 Nepoznáme však konkrétny počet ani ďalšie bližšie infor-
mácie o týchto pamiatkach. V súčasnosti sa v skúmanej lokalite zachovali tri 
sepulkálne pamiatky. Dve sú umiestené v slobodomurárskom pavilóniku – 
malá architektúra situovaná v parku kaštieľa v horizontálnej polohe na štrko-
vom podloží. Jedna z roku 1514 sa nachádza v hospodárskej budove – garáži 
parku.55 Primárne miesto uloženia týchto pamiatok ja nateraz neznáme.

Chronologické poradie sepulkálnych pamiatok zachovaných v Betliari:
1.  náhrobník Hansa (Jána) Starckha 1632,
2.  náhrobník Judithy Tverdosy 1724.

51 Skutkový stav výskytu, fyzického stavu a umiestnenia sepulkálii v hradnej kaplnke na hrade 
Krásna Hôrka, nebolo možné v súčasnosti overiť z dôvodu uzavretia hradu pre rekonštrukciu, 
ktorá je nutná po rozsiahlom požiari hradu z roku 2012. 

52 Šmelková, Eva – Barczi, Július: Andrássyovci a Rožňava. Forum Historiae, 2, 2008, č. 1., s. 2.
53 Pozri obrázkovú prílohu, obrázok 4a, 4b.
54 Güntherová-Mayerová, Alžběta (red.): Súpis pamiatok na  Slovensku. Zväzok prvý A–J 

(dále jen Súpis pamiatok, I.). Bratislava 1967, s. 120.
55 Náhrobnú dosku z roku 1514, neradíme medzi ranonovoveké sepulkrálne pamiatky preto jej 

v príspevku nie je venovaná väčšia pozornosť.
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Príslušníci zemepanskej rodiny Giczei56 vlastnili v  ranom novoveku 
na  Gemeri viacero poddanských obcí, jednou z  nich bola aj obec Hucín. 
Od  druhej polovice 16. storočia bola obec poplatná Turkom.57 Giczeiovci 
sa aktívne zúčastňovali na politickom živote stolice. V roku 1600 bol Farkaš 
Giczei podžupanom Gemerskej stolice, rovnaký titul mal aj jeho potomok 
Gabriel Giczei v rokoch 1680–1683. Gabriel Giczei bol v osemdesiatych ro-
koch 17. storočia podozrivý zo spojenectva s  vodcom protihabsburgského 
povstania Imrichom Tökölim.58 Jediná sepulkrálna pamiatka viažuca sa k te-
jto rodine sa zachovala v Kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi v Hucíne. 
Ide o náhrobník Kláry Bessenei,59 manželky Gabriela Giczeiho, z roku 1681. 
Náhrobník je sekundárne uložený v podveží kalvínskeho kostola, primárne 
sa nachádzal v podlahe hlavnej lode kostola. Z tohto miesta bol vyňatý počas 
rekonštrukcie sakrálneho objektu v roku 1849.60 

Chyžné, poddanská dedina, ktorá v ranom novoveku patrila palatínovi 
Wesselényimu, neskôr rodinám Koháryovcov a Coburgovcov. Od roku 1556 
bola 40 rokov poplatná Turkom.61 V  miestnom, pôvodne ranogotickom, 
kostole Zvestovania Panny Márie sa nachádzajú hodnotné stredoveké ná-
stenné maľby, významnou pamiatkou je aj gotický oltár Zvestovania Panny 
Márie z okruhu majstra Pavla z Levoče. Na parapete chóru sa nachádza dre-
vený epitaf zo 17. storočia.62

Ochtiná, v sledovanom období poddanská banská osada, ktorá do devät-
desiatych rokov 16. storočia patrila Bebekovcom sídliacim v susednom Štít-
niku. Od konca 16. storočia spadala pod správu Andrássyovcov. Dôkazom 
majetnosti jej obyvateľov je aj výzdoba miestneho kostola, pôvodne kostola 
sv. Mikuláša, dnes kostola evanjelickej cirkvi a.v. Kostol je známy svojou bo-
hatou freskovou výzdobou. V tomto kostole však nachádzame aj ranonovo-

56 V štúdii je používaný tvar mena, ktorý sa vyskytuje na náhrobníku Kláry Bessenei, manželky 
Gabriela Giceiho. Iné podoby mena sú napríklad Giczey. 

57 Güntherová-Mayerová, A. (red.): Súpis pamiatok, I., s. 466.
58 Nagy, Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblakkal. Negyedik kötet. Pešť 

1858, s. 405.
59 Pozri obrázkovú prílohu, obrázok 5.
60 Farská kronika obce Hucín, dostupná po dohode na miestnej fare.
61 Güntherová-Mayerová, A. (red.): Súpis pamiatok, I., s. 486.
62 Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava, fond Krajský úrad štátnej 

pamiat kovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove, Chyžné, č. spisu 20. 
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veké sepulkrálne pamiatky. Typologicky ide o dva drevené epitafy a  jedno 
mortuárium.
Chronologické poradie sepulkálnych pamiatok zachovaných v Ochtinej:
1.  epitaf Martina a Ilony Jantvoridis 1646, pravdepodobne primárne osade-

ný na pilieri v lodi kostola,
2.  mortuárium Márie Rochfalvay 1734, pravdepodobne primárne osadený 

na severnej stene bočnej lode,
3.  epitaf Petra Strignera 1700–1750.

Polomka, pôvodne poddanská dedina muránskeho hradného panstva. 
Vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa z prelomu 17. a 18. storočia63 je umiest-
nený na severnej stene presbytéria obraz sv. Rodiny s epitafným nápisom,64 
ktorý informuje o smrti Zuzany Arnoldt, zosnulej a pochovanej v miestnom 
kostole v roku 1676. 

Rimavská Sobota: V  depozite Gemersko-malohontského múzea v  Ri-
mavskej Sobote sa nachádza protestantský epitaf rodiny Ianoki65 z roku 1721.66 
Pôvodne bol epitaf umiestnený v dnes už neexistujúcom drevenom kostole 
v  Hrachove. Po  výstavbe nového kostola evanjelickej cirkvi a. v. približne 
okolo roku 1800 bol v tomto kostole umiestnený nad kryptou. Do múzea sa 
dostal v roku 1963 ako dar evanjelického farského úradu v Budikovanoch.67 
Ianokiovci68 boli rodina hont-poznanovského pôvodu. Meno Iánoki je odvo-
dené od ich staršieho sídla, abovskej obce Janík. Popredné postavenie medzi 
malohontskou šľachtou si získali začiatkom 17. storočia, keď sa Gašpar Ianoki 
oženil s Katarínou z rodu Jakoff y a prostredníctvom nej dostali jakoff yovské 
panstvo. Ďalší mužskí členovia rodiny, Wolfgang Ianoki a Žigmund Ianoki, 
boli v hodnostiach podžupanov. Ladislav Ianoki bol posledný mužský poto-
mok rodu a zomrel v roku 1740. 

63 Güntherová-Mayerová, A. (red.): Súpis pamiatok, I., s. 32.
64 Pozri obrázkovú prílohu, obrázok 6. 
65 V štúdii je používaný tvar mena, ktorý sa vyskytuje na epitafe rodiny Ianoki. Iné podoby mena 

sú napríklad Jánoky. 
66 Pozri obrázkovú prílohu, obrázok 7.
67 Kolár, Angelika: Drevený epitaf rodiny Jánoky. Rimavká Sobota 2015 (Tlačová správa 

múzea). Pozri aj: Güntherová-Mayerová, A. (red.): Súpis pamiatok, I., s. 448.
68 Nagy, Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblakkal. Ötödik kötet. Pešť 

1859, s. 310– 313.
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Slavošovce, v  sledovanom období poddanská obec, pôvodne banícka 
osada, ktorá patrila do druhej polovice 16. storočia Bebekovcom. Od 17. sto-
ročia spadala pod správu rodiny Andrássyovcov. Vďaka svojej polohe bola 
ušetrená tureckého plienenia. V obci sa nachádza pôvodne gotický kostol, 
dnes kostol evanjelickej cirkvi a.v. V priebehu 16.–18. storočia bol niekoľko-
krát prestavaný.69 V interiéri kostola, dnes v priestoroch slúžiacich ako archív 
a sklad, sa nachádza drevený epitaf Jána Petroviciho z roku 1701.70 Primárne 
sa pravdepodobne nachádzal na stene v hlavnej lodi kostola. 

Terénny výskum na Gemeri zistil pomerne torzovité zachovanie sepul-
králnych ranonovovekých pamiatok v tomto regióne. Okrem lokality Štítnik, 
kde sa nachádza ucelený súbor náhrobných pamiatok, sa ostatné lokality vy-
značujú nízkym výskytom sepulkrálii, časté sú lokality s jednotlivinami. Z ty-
pologického hľadiska dominujú drevené neskororenesančné a ranobarokové 
epitafy. Fyzický stav väčšiny týchto pamiatok je uspokojivý, keďže mnohé 
z nich prešli v poslednom období reštaurovaním. 

Informácie, ktoré prináša táto štúdia, sú prvotným krokom k získaniu čo 
najkompletnejšieho obrazu sepulkrálnej kultúry na Gemeri. Ďalším cieľom 
v tomto smere je vytvoriť súpis sepulkrálnych pamiatok so všetkými formál-
nymi náležitosťami podľa najaktuálnejších príručiek, zamerať sa na prosopo-
grafi cké a genealogické informácie majiteľov sepulkrálií. Konečný výsledok 
by však nemal byť obmedzený iba na izolované faktografi cké údaje, preto je 
nutné do budúcna refl ektovať špecifi ká vybraného regiónu v  ranom novo-
veku, ako napríklad susedstvo Osmanskej ríše či konfesionálnu rozmanitosť 
regiónu a  ich vplyvy na sepulkrálnu kultúru. Štúdia poskytuje prvotný ná-
hľad do študovanej problematiky, na základe čoho sa otvára cesta pre hlb-
šie skúmanie sepulkrálnej kultúry v oblasti Gemera, ktoré sa pokúsi nazerať 
na  sepulkrálne pamiatky aj ako na  jedinečné umelecké diela, v  ktorých sa 
prejavuje napríklad spôsob sebaprezentácie jednotlivca, rodiny či širšej so-
ciety.71 

69 Güntherová-Mayerová, A. (red.): Súpis pamiatok, III., s. 119.
70 Pozri obrázkovú prílohu, obrázok 8. 
71 Na potrebu širšieho kritického prístupu k sepulkrálnym pamiatkam poukazuje Ondrej Jaku-

bec v publikácii: jakubec, ondřej: Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Renesanční epitafy v kultuře 
umíraní a vzpomínání raného novověku. Praha 2015, s.50–55.
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Přílohy:

Obr. 1a: 

Vyznačenie lokalít s výskytom sepulkrálnych pamiatok na Gemeri
(Autor M. Marjaková, 18. 11. 2016)

Obr. 1b: 

Výskyt sepulkrálnych pamiatok na Gemeri, detail
(Autor M. Marjaková, 18. 11. 2016)
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Obr. 2:72 

Interiér kostola v Štítniku

72 Pramen: https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.dusekarpat.
cz%2Ffoto%2Fslovensko%2Fstitnik-3v.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.dusekarpat.
cz%2Fslovensko%2Fstitnik%2F&docid=so3MlY6ITZzsM&tbnid=LueEr8LkbkLM%3A&ve-
t=1&w=1700&h=1133&bih=662&biw=1366&q=%C5%A1t%C3%ADtnik&ved=0ahUKEwi-
MocHGovTQAhXCDxoKHTt9CBMQMwgtKAgwCA&iact=mrc&uact=8 [cit. 13.12.2016].
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Obr. 3: 

Detail náhrobníka Štefana Chetnekyho 1594
(Autor M. Marjaková, 14. 3. 2015)
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Obr. 4a:

Slobodomurársky pavilón v parku kaštieľa Betliar
(Autor M. Marjaková, 21. 4. 2015)

Obr. 4b:

Interiér slobodomurárskeho pavilónu v parku kaštieľa Betliar
(Autor M. Marjaková, 21. 4. 2015)
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Obr. 5:

Náhrobník Kláry Bessenyei 1681 v Hucíne 
(Autor M. Marjaková, 28. 8. 2015)
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Obr. 6:

Epitafný obraz 1676 v Polomke, 1676
(Autor M. Marjaková, 20. 8. 2015)
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Obr. 7:73 

 
Epitaf rodiny Jánoky, v Gemersko-malohontskom múzeu 

v Rimavskej Sobote, 1721

73 Pramen: Kolár, Angelika: Drevený epitaf rodiny Jánoky. Rimavká Sobota 2015 (Tlačová sprá-
va múzea).
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Obr. 8: 

Epitaf Jána Petroviciho v Slavošovciach, 1701
(Autor M. Marjaková, 20. 8. 2015)

Resumé

Ranonovoveké sepulkrálne pamiatky Gemera – 
úvod do problematiky

Záujem o sepulkrálne pamiatky a sepulkrálnu kultúru všeobecne na Slo-
vensku v posledných rokoch stúpa. Uvedenej problematike sa venujú hlavne 
odborníci z oblasti epigrafi e a pomocných vied historických, ktorí pri spraco-
vávaní sepulkrálnej problematiky z geografi ckého pohľadu uplatnili postup 
ich spracovania postupne v rámci jednotlivých regiónov Slovenska. Predkla-
daná štúdia prináša informácie o stave a výskyte ranonovovekých sepulkrál-
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nych pamiatok v slovenskom regióne Gemer, ktorý je doposiaľ v tomto smere 
takmer neprebádaný. Informuje o ich zachovaní, aktuálnom mieste výskytu 
a typologickom zaradení týchto pamiatok. Ide tak o prezentáciu čiastkových 
výsledkov výskumu, ktoré sú nevyhnutné pre ucelené spracovanie problema-
tiky sepulkrálnej kultúry v Gemerskom regióne.

Kľúčové slová: Gemer, náhrobník, epitaf, mortuárium, kostol, Bebekov-
ci, Andrássyovci, poddanská dedina, zemepanské mestečko

Summary

Early Modern Sepulchral Monuments in Gemer – 
Problem Introduction

Th e interest in sepulchral monuments as well as sepulchral culture in Slo-
vakia in general has been rising during the recent years. Th e issue is primarily 
fa matter of great concern to experts in epigraphy and auxiliary sciences of 
history, who deal with sepulchral culture from the geographical point of view, 
i. e. they gradually record this topic in various Slovak regions. Th e presented 
paper provides information about a  state and a presence of Early Modern 
sepulchral monuments in the Slovak region of Gemer which has not been 
taken into account by research up till now. Th e article discusses preservation, 
current presence and typology of these monuments. In this way, it presents 
a part of results, necessary for the whole research of sepulchral culture in the 
region of Gemer.

Keywords: Gemer, tombstone, epitaph, mortuary, church, Bebek family, 
Andrássy family, liege village, landowning town

Translated by Mgr. Hana Ferencová, Ph.D.
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Domorodé národy Floridy podľa 
stredoeurópskych cestopisov 
zo 16. storočia
Igor Zmeták1

1 Úvod – európske objavovanie Floridy 

Polostrov na  juhovýchode severoamerického kontinentu dostal dneš-
ný názov Florida2 od španielskych moreplavcov pod vedením Juana Ponce 
de Leóna, ktorí sa plavili okolo východného i  západného pobrežia práve 
na Kvetnú nedeľu pred Veľkonočnými sviatkami v roku 1513. Priamy kon-
takt domorodcov s Európanmi je zaznamenaný v západnej časti polostrova, 
v oblasti Tampského zálivu. Udialo sa to v súvislosti so španielskymi pokus-
mi objaviť aj v  Severnej Amerike „zlaté mestá“.3 Išlo o  výpravy Pánfi la de 
Narváeza, z ktorej po smrti väčšiny účastníkov priniesol správy Álvar Nú-
nez Cabeza de Vaca.4 Úspešnejšia z  objaviteľského hľadiska bola výprava 
Hernanda de Sota, ktorý prešiel v  rokoch 1539–1542 so svojou vojenskou 
jednotkou v sile približne 600 vojakov od vylodenia v Tampskom zálive zá-
padným územím dnešného polostrova.5 De Soto bol známy svojou krutosťou 
voči domorodcom, a aj jeho prvé stretnutia s pôvodnými obyvateľmi Floridy 
boli v znamení vojenských konfl iktov, zotročovania porazených a mučenia 
zajatcov.6 De Soto bol presvedčený, že aj na Floride sa nachádzajú zlaté bane, 
tak ako v Peru, a keď ich nemohol nájsť, nechával domorodcom za trest odse-
kávať končatiny. Podrobne o týchto španielskych praktikách voči domorod-
1 Příspěvek vznikl v  rámci projektu IP Slezské univerzity v  Opavě 2016–2018 Rozvoj 

interdisciplinarity a internacionalizace výzkumných center se zaměřením na kulturní dějiny.
2 V špan. fl or – kvet, fl orido – kvetnatý.
3 Mýtických tzv. sediem miest Ciboly, ktoré mal podľa legendy založiť portugalský biskup, ktorý 

ušiel niekedy vo 8. storočí pred Arabmi z  Lisabonu na  západ za  more, a  tam založil tieto 
mestá. Bližšie Ceram, C.W.: První Američan. Praha 1977, s. 34–44.

4 Výprava pod vedením Nárvaeza trvala 1527–1528 v  pôvodnom počte asi 260 pešiakov 
a 40 jazdcov, a po jej rozpade cesta Cabeza de Vaca a niekoľkých druhov v rokoch 1528–1536. 
Bližšie Milanich, Jerald T.: Florida Indians and the Invasion from Europe. Th e University 
Press of Florida 1998.

5 Výprava de Sota preskúmala aj deltu rieky Mississippi, ale nenašla zlaté mesta, tak bola 
považovaná za neúspešnú. Vrátila sa približne polovica pôvodného počtu Španielov.

6 Horden, Nicholas – Dresner, Simon – Hillman, Martin: Objavovanie Ameriky. Brati-
slava1989, s. 224–230.

Historica Olomucensia 53–2017 (127–146)
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com informoval očitý svedok7 – taliansky obchodník a cestovateľ Girolamo 
Benzoni.8 Spolu s  biskupom Bartolomeom de Las Cásas9 boli v  16. storo-
čí najvýraznejšími a najhlasnejšími kritikmi španielskej koloniálnej správy 
na americkom kontinente.

Po neúspechoch pri hľadaní zlata španielske koloniálne aktivity na Flo-
ride stagnovali, a v polovici 16. storočia sa na východnom pobreží zastavili 
francúzske objaviteľské lode pod vedením moreplavca Jeana Ribaulta.10 Prvá 
výprava v roku 1562 zanechala v ústí Májovej rieky11 kamenný stĺp s francúz-
skym erbom.12 Podľa plánu francúzskeho admirála Gasparda de Colignyho,13 
malo to nadväzovať na francúzske kolónie v južnej Amerike, v dnešnej Bra-
zílii. France Antarctique v  Novom svete mala byť oázou slobody pre fran-
cúzskych protestantov, sužovaných celé storočie náboženskými vojnami 
a prenasledovaním od katolíkov.

Francúzski hugenoti sa do ústia Májovej rieky vrátili už o dva roky. V roku 
1564 tam pristála výprava pod vedením René de Laudonniéra, ktorej cieľom 
bolo zmapovať pobrežie Floridy a založiť záchytný bod pre ďalšie osídľovanie. 
S touto výpravou pricestoval aj kartograf, ktorý mal zakresliť pobrežie – Jac-
ques le Moyne de Morgues.14 V období rokov 1564–1565 postavili Francúzi 
v ústí Májovej rieky (St. Johns River) pevnosť Fort Caroline.15 Vzťahy medzi 
miestnymi domorodcami a Francúzmi boli založené viac na snahe o vzájom-
né priateľstvo a obchodnú výmenu, aj keď dochádzalo k mnohým konfl iktom 
a nedorozumeniam. Jacques le Moyne, ako výborný kreslič, vypĺňal nielen 

7 Benzoni, Girolamo (aj Benzoni, Bezoni, Hieronymus), 1519–1572, 15 rokov pôsobil ako 
obchodník v španielskych kolóniách v Amerike

8 Bezoni, Hieronymus: Americae – Pars Quinta. Nobilis admiratione plena Hieronymi Bezoni 
Mediolanensis secundae sectionis Hisponorum tum in Nigrittas sruos suos, tum in Indos 
crudelitarem, Gallorumq pirataru des Hispanis toties reportata spolia Aduentu item Hispanoru 
in Novam Indiae continentis Hispaniam eorunq contra incolas eius singula sere Cogita scholia, 
in quibus res Indiae Inculenter exponuntur“ Th eodor de Bry. Francofurti am Mayn 1595.

9 Las Casas, Bartolomé de: O  zemí indijských pustošení a  vylidňování zpráva nejstručnější. 
Praha 1954.

10 Jean Ribault (Ribaut, predovšetkým v angl. transkripcii), nar. 1520 Dieppe – 12. 10. 1565, Fort 
Caroline, Florida.

11 Dnešná St. Johns River, Francúzmi objavená 1. mája 1562.
12 Podobne vztyčovali portugalskí moreplavci od  15 storočia kamenné stĺpy s  portugalskými 

erbmi – tzv. padrao, na všetkých novoobjavených územiach.
13 Gaspard de Coligny (16. 2. 1519–24. 8. 1572), jeden z  hlavných predstaviteľov hugenotov 

počas náboženských vojen v 16. storočí vo Francúzsku.
14 Jacques le Moyne de Morgues (1533–1588).
15 Pri dnešnom meste Jacksonville.
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kartografi cké plány pobrežia až po Virgíniu, ale stal sa aj dokumentátorom 
prírody, rastlín, i miestnych etník.

28. 8. 1565 sa priblížil k  pobrežiu Jean Ribault so zásobami a  ďalšími 
sedmi loďami so 600 novými osadníkmi, ale fl otilu zasiahla zničujúca búrka 
s víchricou, a tých čo sa zachránili povraždili na pevnine Španieli, ktorí boli 
sústredení v blízkej osade St. Augustine. Španielsky admirál Pedro Menén-
dez de Avilés následne napadol, podpálil a vyplienil aj francúzsku osadu Fort 
Caroline, kde zhoreli aj všetky kresby, mapy a náčrty Le Moyna. Zlikvidovať 
v zárodku akýkoľvek cudzí pokus o založenie kolónie na Floride bol výsostný 
záujem španielskej koruny.16 Ribault pri týchto vojenských operáciách zahy-
nul, Le Moynemu a Laudonniérovi sa s hŕstkou ďalších podarilo zachrániť.

Jacques le Moyne sa vrátil do  Francúzska, ale po  masakre hugenotov 
počas Bartolomejskej noci v roku 1572 emigroval do Anglicka, a na alžbe-
tínskom dvore v Londýne sa stal s podporou Waltera Raleigha uznávaným 
umelcom. Hlavne jeho kresby a  akvarely podľa námetov z  Floridy, ktoré 
po pamäti znovu kreslil, mali obrovský ohlas, a pre dnešok majú mimoriad-
ny historický význam. Sú totiž jedinými zachovanými dokumentmi o Floride 
a jej pôvodných obyvateľoch v 16. storočí. Výraznou mierou sa o to pričinil 
ďalší protestant, Th eodor de Bry, ktorý ich zaradil do svojej zbierky cestopi-
sov, vydávaných vo Frankfurte.

2 Th eodor de Bry a Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem 
et Indiam occidentalem

Flámsky rytec, tlačiar a  vydavateľ Th eodor de Bry patril v  16. storočí 
k  najväčším vydavateľom cestopisov v  strednej Európe. Narodil sa v  roku 
1528 v Luttichu (Liége), v rodine zlatníkov so starými šľachtickými koreňmi. 
V roku 1560 musel kvôli svojmu protestantskému náboženskému presved-
čeniu emigrovať do  Strassburgu, kde vládlo tolerantné politické ovzdušie. 
Strassburg sa vďaka slobodnej atmosfére stal v tejto dobe významným kul-
túrnym a  umeleckým centrom a  tam sa počas 10 ročného pôsobenia stal 
známym rytcom aj Th eodore de Bry. Po smrti manželky sa v roku 1570 pre-

16 Hakluyt, Richard: Th e Principall Navigations Voiages and Discoveries of the English Nation 
… Imprinted at London, 1589: A  Photo-Lithographic Facsimile with an Introduction by 
David Beers Quinn and Raleigh Ashlin Skelton and with a New Index by Alison Quinn. 2 Vol. 
Cambridge 1965.
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sťahoval do Frankfurtu, kde sa znovu oženil a zostal bývať až do konca živo-
ta.17 

Vo Frankfurte vznikli jeho najznámejšie rytiny a tu v roku 1588 založil 
zo zdedených peňazí aj svoje knižné vydavateľstvo. Na úspechu vydavateľskej 
značky „Bry“ sa od začiatku podieľali aj jeho synovia Johan-Israel a Johan-
Th eodore.

Inšpiráciou pre vydávanie cestopisov bol Bryov pobyt v  Londýne, kde 
krátko v rokoch 1580 a 1587–1588 pôsobil ako rytec.18 Tu ho zaujali a oča-
rili kresby a akvarely Jacquesa le Moyne de Morgues z Floridy, zoznámil sa 
s autorom a získal od neho a  jeho manželky súhlas na vydanie spomienok 
a  kresieb. V  Londýne sa Bry zoznámil aj s  britským geografom a  vedcom 
Richardom Hakluytom,19 ktorý sa stal aj Bryovým poradcom pri jeho vyda-
vateľskom pláne na tému zámorských objavov.

Svoje najväčšie a najznámejšie dielo – „Collectiones peregrinationum in In-
diam orientalem et Indiam occidentalem“ začal Th eodeore Bry vydávať v roku 
1590 vo Frankfurte nad Mohanom. Mala to byť najväčšia a najkomplexnejšia 
zbierka informácií o  zámorských krajinách a  jej obyvateľoch v  16. storočí. 
Hoci Bry zomrel v roku 1598, v jeho diele pokračovali synovia Jean (Johan, 
Hans) – Israel (1565–1609) a  Jean(Johan, Hans)-Th eodor (Dieterich) de 
Bry (1561–1623). Na dokončení veľkolepého projektu, ktorý pozostával zo 
14 častí a obsahoval 346 medirytín, sa podieľalo do roku 1634 vydavateľstvo 
Bry/Merian. Dcéra Jeana (Johana) – Th eodora de Bry sa v roku 1618 vydala 
za Mathausa Meriana Vieux, a tak sa v roku 1623 spojili vydavateľské domy 
Bry a Merian.

Th eodore de Bry a jeho synovia so svojim dielom a predovšetkým ilus-
tráciami, veľmi podstatnou mierou prispeli k  vytváraniu predstáv svojich 
súčasníkov o exotických národoch v Západnej i Východnej Indii, ale tiež aj 
v Afrike. Spomedzi vydavateľov 16. storočia sa najsystematickejšie venova-

17 Th eodore de Bry zomrel 27. 3. 1598. Súbory cestopisov vydavateľstva Bry vznikli a boli vydané 
vo Frankfurte nad Mohanom, preto ich môžeme radiť k dielam stredoeurópskej proveniencie. 
Pre stredoeurópsky kultúrny okruh bola vydávané aj drahšia a  kvalitnejšia farebná verzia 
v nemčine.

18 Súbory rytín Th e Procession of the Knights of the Garter, Th e Funeral of Sir Phillip Sidney.
19 Richard Hakluyt (1552 Londýn – 23. 11. 1616), anglický geograf a  vedec, odborný pod-

porovateľ anglických zámorských objaviteľských plavieb. Inšpirovaný Cosmographiou uni-
versalis Sebastiana Munstera publikoval nové poznatky z námorných objavov. Považovaný je 
za 1. profesora modernej geografi e v Oxforde.
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li zobrazovaniu aj tzv. barbarských národov a  divochov v  novoobjavených 
zámorských krajinách, pre ktoré sa dnes používa súhrnný termín prírodné 
národy.20

V  terminológii 16. storočia boli divochmi nazývané národy a  kultúry, 
ktoré sa nevyznačovali vyspelou architektúrou, technickými výdobytkami 
(napr. palné zbrane), prípadne znalosťou spracovania kovov. Na začiatku sto-
ročia nebol ojedinelý názor, že divoch je akýsi medzistupeň medzi človekom 
a zvieraťom. Hlavnou a charakteristickou črtou pri zobrazovaní divochov sa 
stal kanibalizmus a krvilačnosť. Národy Nového Sveta boli ofi ciálne katolíc-
kou cirkvou uznané za  ľudí až v  roku 1537 pápežskou bulou, podľa ktorej 
pápež uznal, že obyvatelia Západnej Indie majú nesmrteľnú dušu a  právo 
na prijatie kresťanstva, a tiež právo na svoju zem a slobodu. 

Správy moreplavcov boli ovplyvnené týmito súdobými predstavami, ich 
pozorovanie bolo väčšinou veľmi povrchné a často aj zveličené, podľa toho, 
na aký účel správa slúžila. Verejnosť v Európe túžila po fantastických prího-
dách z krajín, ktoré ležali za hranicami poznateľného sveta – ne jednej strane 
čakala správy o  nájdení stratených rozprávkových miest, plných bohatstva 
všetkého druhu (hlavne zlata a drahokamov) a zároveň ju vzrušovali správy 
o hrôzostrašných končinách a strašných obyvateľoch.

Pri analýze cestopisných správ je nevyhnutné brať do  úvahy aj podiel 
autorov na  interpretovaní opisovaných skutočností. Dobovou európskou 
imagináciou boli ovplyvnení nielen priami účastníci, ale aj ilustrátori a vyda-
vatelia kníh v Európe, ktorí správy interpretovali tak, aby vyhovovali vkusu 
čitateľov, prípadne aby dostatočne šokovali. 

Knihy z vydavateľstva Bry sú reprezentatívnou ukážkou dobového mys-
lenia – bola tam snaha do súboru cestopisov zahrnúť všetky známe správy 
a  ilustráciami zdôrazniť všetky podstatné a významné skutočnosti. To naj-
dôležitejšie sa odzrkadľovalo už na titulných listoch – klaňanie sa modlám, 
kanibalizmus, divokosť a nahota domorodcov.

Súbor kníh z  edície Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem 
et Indiam occidentalem vytvára spolu unikátnu kolekciu originálnych správ 

20 V  súčasnosti pod odborným termínom prírodné národy, ako kultúrno-antropologickou 
kategóriou, označujeme spoločnosti, ktoré žijú v úzkej previazanosti zo svojím prírodným 
biologickým prostredím, pričom toto prostredie a jeho udržanie v pôvodnom stave je rám-
covou témou ich kultúrno-spoločenských aktivít. Antropologický termín prírodné národy sa 
udomácnil a používa sa v stredoeurópskom kultúrnom okruhu, v Škandinávii a v Holandsku 
(v  nemeckých jazykoch ako Naturvölker, Naturvoelker). V  anglickom jazykovom prostredí 
zodpovedá tomuto termínu všeobecný výraz fi rst nations.

Domorodé národy Floridy podľa stredoeurópskych cestopisov 
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a postrehov cestovateľov 16. storočia o „divokých“ domorodcoch v novoob-
javených zámorských krajinách. Očitými svedkami prvých stretnutí s úplne 
odlišnými kultúrami sú Jacques Le Moyne de Morgues, René de Laudonnié-
re, Francis Prettie, Francis Drake a Th omas Candish (Cavendish), ale tiež aj 
vedci ako astronóm Th omas Harriot v službách Richarda Greinvilla a Wal-
tera Raleigha. Spektrum autorov dopĺňajú aj postrehy od Krištofa Kolumba, 
Nicolasa Villagagnonia, Johna Witha, Johana Stadena, Jeana Leria Burgunda, 
ale aj Hieronyma Benzoniho, Ulricha Schmidta, či Agostina Casiodora de 
Reina. V  stredoeurópskych historických knižniciach sa zachovalo viacero 
exemplárov z pôvodnej Bryovej edície.21 Boli vo svojej dobe veľmi populárne 
(ale aj drahé vydania s ilustráciami). 

Knihy z  vydavateľstva Bry obsahovali veľké množstvo obrazovej doku-
mentácie – rytín, ktoré takto vizuálne oslovovali tých, ktorí nevedeli čítať, 
alebo na  to z  rôznych dôvodov nemali čas, možnosť alebo záujem. Výber 
obrázkov slúžil vydavateľom ako určitá reklamná upútavka. S trochou nad-
sádzky by sa dalo povedať, že výpoveď obrázkov v knihách 16. storočia je 
niečo ako dnešné televízne správy, alebo populárny časopis – zachytávali to, 
čo ľudí najviac zaujímalo, alebo šokovalo.

Autorom väčšiny medirytín je samotný Th eodor de Bry (resp. aj jeho sy-
novia a rytecká dielňa) a vznikali ako verné, či vylepšené prekreslenie pôvod-
ných obrázkov, ktoré boli často veľmi jednoduché skice prípadne drevoryty. 
Th eodore de Bry bol vynikajúci rytec a o kvalite jeho vyobrazení svedčí to, 
že dodnes, ak sa stretávame s dobovými ilustráciami 16. storočia na  tému 
zobrazenia domorodých obyvateľov oboch Amerík, patria medzi najrepre-
zentatívnejšie.

3 Jacques Le Moyne de Morgues a domorodé národy Floridy 

Jacques le Moyne de Morgues prišiel s francúzskou hugenotskou výpra-
vou na Floridu ako kreslič, ktorý mal za úlohu vypracovať kartografi cké plá-

21 Na Slovensku sa zachovali po dva zviazané súbory kníh zamerané na oblasť Ameriky. V Slo-
venskej národnej knižnici v Martine: Bry, Th eodor de: Collectiones peregrinationum in Indiam 
orientalem et Indiam occidentalem. Sign.: IB 3952 v latinčine a Bry, Th eodor de: „Das 6.–9. 
Th eil Americae Warhaft ige und liebliche Beschreibung etlicher fürnemmen Indianischen Lands-
chaft en und Insulen…“ Sign.: IA 708 v nemčine.

 V Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava – Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne: Bry, Th eo-
dor de: Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem et Indiam occidentalem. Sign.: 
IV/3135/5 v latinčine a druhý, kolorovaný súbor Sign.: IV/4771 v nemčine.
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ny východného pobrežia až po Virgíniu. Ale vďaka nespornému nadaniu, stal 
sa aj dokumentátorom prírody, rastlín, i miestnych domorodých obyvateľov. 
Jeho obrazy, komentáre k nim, obrazy a zápisky majú mimoriadny historický 
význam – sú jedinými dnes zachovanými dokumentmi zo 16. storočia z Flo-
ridy, ktoré zachytávajú a popisujú dnes už neexistujúcu kultúru Timukuov.22 

Podľa posledných archeologických a  antropologických výskumov23 bol 
rozsah tejto populácie pri príchode Európanov asi do 200 tisíc ľudí, koncom 
16. storočia klesol počet v  dôsledku rozšírenia sa európskych infekčných 
chorôb na asi 50 tisíc, v roku 1700 je evidovaných asi 1000 Timukuov, v roku 
1752 už len niekoľko desiatok a etnikum zaniká, resp. zostávajúci členovia sa 
asimilujú so Seminolmi.24 

Le Moyne kreslil nielen významné scény pri stretnutí dvoch odlišných 
kultúr – Európanov a domorodcov, ale aj všetky dôležité aspekty každoden-
ného života Timukuov. Pri dobytí a vypálení pevnosti Fort Caroline Španiel-
mi v roku 1565 však všetky jeho kresby zhoreli. Pobyt Le Moyna v Londýne 
a stretnutie s Th eodorom de Bry, ako aj jeho záujem o vydanie cestopisu ho 
presvedčilo opätovne nakresliť to, čo si z pobytu na Floride pamätal, a záro-
veň napísať, či nadiktovať ku každému obrázku sprievodné a  vysvetľujúce 
komentáre.

Le Moynove rozprávanie a  podklady sa stali v  poradí druhou knihou 
veľkého súboru cestopisov 16. storočia Collectiones peregrinationum in In-
diam orientalem et Indiam occidentalem, ktorý sprostredkoval najnovšie geo-
grafi cké a  kultúrne objavy nielen v  strednej, ale v  celej Európe. Preto boli 
všetky knihy vydávané v univerzálnej latinčine „Brevis narratio eorum quae 
in Florida Americae provicia Gallis acciderunt, secunda in illamnavigatione, 
duce Renato de Laudoniere, classis praefecto Anno M.D.LXIIII. (1564),25 
s príväzkom „Indorum Floridam provinciam inhabitantium eicones, primum 

22 Timucua (alebo aj Timuqua) – etnická a  jazyková skupina kmeňov obývajúcich oblasť 
dnešnej strednej a  severnej Floridy a  južnej Georgie. Jazyk Timucua nemá žiadne vzťahy 
so susednými jazykovými skupinami Muskogee (Maskodží), Algonkin, Arawak, Chibcha, 
Warao. Gramatika a  slovník jazyka Timukuov sa zachoval v  publikácii zo 17. storočia – 
Pareja, Francisco de: Catecismo en lengua Timuquana y Castellana. 1627.

23 Milanich, J. T.: c. d.; Hann, John H.: A History of the Timucua Indians and Missions (ďalej iba 
A History of the Timucua Indians). University Press of Florida 1996; Hudson, Charles M.: Th e 
Southeastern Indians. University of Tennessee Press 1976; Hann, John H.: Indians of Central 
and South Florida: 1513–1763 (ďalej iba Indians). University Press of Florida 2003.

24 Millanich, J. T.: 1998 c. d.; Hann, J. H.: A History of the Timucua Indians.
25 Le Moyne, Morgues Jacobo, 1591: „Brevis narratio eorum quae in Florida Americae provicia 

Gallis acciderunt, secunda in illamnavigatione, duce Renato de Laudoniere, classis praefecto 
Anno M.D.LXIIII. (1564)“ Th eodore de Bry, Francofurti, 1591. Slovenská národná knižnica 
v Martine, Sign.: IB 3952;
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ibidem ad vivum expressae Jacobo le Moyne, cuicognomem De Morgues“.26 Zá-
roveň, ako bola tradícia v stredoeurópskych protestantských kruhoch, bolo 
súčasné vydanie aj v ľudovom jazyku – nemčine: „Warhafft  ige Abconterfay-
tung der Wilden in America so daselbst erstlichen lebendiger weise abgerissen 
Jacob Le Moyne oder Morqes genant…“ 27 spolu s  doplňujúcim príväzkom 
„Der ander Th eyl der Newlich erfundenen Landschafft   Americae von dreyen 
Schiff ahrten so die Franzosen in Floridam…“.28Všetky medirytiny do kníh sú 
nakreslené Th eodorom de Bry, resp. pochádzajú z jeho ryteckej dielne.

Skúsený vydavateľ Th eodor de Bry ilustroval svoje knihy tak, aby na ob-
rázku vyjadril to najpodstatnejšie z autorovho textu, zároveň aj to, čo zod-
povedalo predstavám doby, prípadne zvýraznil prvky, ktoré mohli vzbudiť 
záujem. Ilustrácie odzrkadľujú aj názory Európanov 16. storočia a ich vníma-
nie odlišných kultúr. 

Domorodí náčelníci boli zobrazovaní podľa európskych šablón ako králi 
s potrebnými atribútmi, v rúchach, s vlečkou, žezlami. V podobnom duchu 
je napísaný aj text.

Kráľ s  určitými šľachticmi sa ráno každý deň v  roku zvykne schádzať 
na verejnom, na to určenom mieste, na ktorom sú akoby do polkruhu zostro-
jené veľké lavice, medzi ktorým je iná, klesajúca, máličko vychýlená lavica, 
pevne stojaca na deviatich drevených okrúhlych koloch ako kráľovské kreslo, 
na ktorom sedí on sám, aby sa líšil od ostatných. Tam ho po jednom chodia 
pozdraviť podľa poradia. Zdraviť začínajú starci, dvíhajú obe ruky do výšky 
hlavy hovoriac „ha, he, ya, ha, ha“, na čo ostatní odpovedajú „ha, ha“. Len 
 Le Moyne, Morgues Jacobo, 1591: „Brevis narratio eorum quae in Florida Americae provicia 

Gallis acciderunt, secunda in illamnavigatione, duce Renato de Laudoniere, classis praefecto 
Anno M.D.LXIIII. (1564)“ Th eodore de Bry, Francofurti, 1591. Múzeum P.O. Hviezdoslava 
v Dolnom Kubíne – Čaplovičova knižnica, Sign.: IV/3135/5.

26 Le Moyne, Morgues Jacobo, 1609: „Indorum Floridam provinciam inhabitantium eicones, 
primum ibidem ad vivum expressae Jacobo le Moyne, cuicognomem De Morgues“. Th eodore 
de Bry, Francofurti, 1609. Múzeum P. O. Hviezdoslava v  Dolnom Kubíne – Čaplovičova 
knižnica, Sign.: IV/3135/5.

27 Le Moyne Jacob Morges, 1591: „Warhafft  ige Abconterfaytung der Wilden in America so 
daselbst erstlichen lebendiger weise abgerissen Jacob Le Moyne oder Morqes genant.

 Jetzt aber in Kupff er und an Tag gegeben durch Dietrich von Bry“. Dietrich von Bry, Franckfort 
am Mayn, 1591. Múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – Čaplovičova knižnica, Sign.: 
IV/4771.

28 Le Moyne Jacob Morges., 1591: „Der ander Th eyl der Newlich erfundenen Landschafft   
Americae von dreyen Schiff ahrten so die Franzosen in Floridam (die gegen Ridergang gelegen) 
gethan. Eine unter dem Hauptmann h. Laudoniere, Anno 1564. Die ander unter h. Ribauld 
1565. Die dritte unter h. Guorgucho 1567 geschehen“. Dietrich von Bry, Franckfurt, 1591. 
Múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – Čaplovičova knižnica, Sign.: IV/4771.
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čo niekto dokončí pozdrav, odchádza si sadnúť na  lavice. Ak je treba jed-
nať o nejakej vážnej veci, kráľ privoláva svojich kňazov a starších, ktorých sa 
vypytuje na názor na jednotlivé veci. O žiadnej veci nenariadi nič bez toho, 
žeby najskôr niekoľkokrát zvolal zhromaždenie, na ktorom vec veľmi dobre 
premyslia skôr, ako ju nariadia. Medzitým kráľ káže ženám, aby varili cassi-
nu. Je to nápoj pripravený z listov nejakých kríkov, ktorý lisujú a podávajú. 
Keď kráľ a poprední muži sedia na svojich laviciach, niekto stojac oproti pred 
kráľom s roztiahnutými rukami dobrorečí jemu samotnému a aj ostatným, 
ktorí vypili tento nápoj. Muž, ktorý riadi ceremóniu, ponúka tento horúci 
odvar vo veľkej lastúre najskôr kráľovi, potom v  tej istej lastúre (na príkaz 
kráľa) všetkým ostatným podľa poradia. Tento nápoj si cenia tak veľmi, že 
nikomu v tomto zhromaždení nie je dovolené piť ho bez toho, aby najskôr 
prejavil svoju silu v boji. Okrem toho tento nápoj má výnimočnú schopnos-
ťou, že hneď po vypití spôsobuje potenie. Tým, čo ho nedokážu v sebe udržať, 
ale ho vydávia, nie je zverená žiadna náročnejšia vec alebo poverenie vykonať 
nejakú namáhavú službu. V mnohých prípadoch sa stáva, že sa tri alebo štyri 
dni musia zriecť jedla. Po vypití tohto odvaru však dvadsaťštyri hodín môžu 
znášať hlad a smäd. Hoci posilňuje a otužuje telá, nedráždi hlavu, ako sme 
videli, keď slávili takéto hostiny.29

Spomínaný rituálny nápoj cassina (u Timukuov cacina) je z cezmíny Yau-
pon (známej ako Yaupon Holly), ktorá obsahuje kofeín. Nápoj sa vyrábal zo 
stonky a listov rastliny (odb. ilex vomitoria), ktoré sa najprv sušili a potom 
pražili. Okrem pocitu povzbudenia, ktoré zabezpečoval kofeín, boli v rastline 
obsiahnuté aj látky vyvolávajúce zvracanie. Nápoj sa používal na obrady za-
merané na prečistenie organizmu, ktoré odstráni duševné aj fyzické znečiste-
nie. U Timukuov ju pili muži pri obradoch v obecnom dome, ale právo variť 
tento nápoj mala aj náčelníčka ženského klanu.30 Cassina, alebo indiánsky čaj 
(podľa Španielov), bol známy a obľúbený nápoj na celom juhovýchode Se-
vernej Ameriky, etniká Muscogee, Caddo, Chocktaw, Cherokee ho nazývali 
čierny nápoj, a dá sa vystopovať až do archeologickej kultúry Hoppewell. Pod 
názvom Carolina tea, alebo Appalachian tea sa na juhovýchode používal ako 
náhrada kávy a čaju až do roku 1890.31

29 Le Moyne, Morgues Jacobo, 1591: „Brevis narratio eorum quae in Florida. Taf. XXIX. 
Preklady z  latinskej verzie Pavol Miklovič, preklady z nemeckej verzie a porovnania textov 
Igor Zmeták.

30 Hann, J. H.: c. d., s. 26, 9–91.
31 Hudson, Ch. M.: c. d., s. 59–62, 138–141; Hann, J. H.: A History of the Timucua Indians, s. 26, 

90–91, 328.
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Podľa Moyneho opisov, ako aj z rytín Th eodora de Bry, možno dobre re-
konštruovať každodenný život fl oridských domorodcov. Pre fyzický vzhľad 
a rozlíšenie s inými indiánskymi etnikami, boli pre Timukuov typické u mu-
žov dlhé vlasy zviazané dohora a na temene vytvorený špecifi cký drdol. Roz-
šírené bolo tetovanie, ktoré sa získavalo pri iniciačných rituáloch. Rovnako 
sa zachovali aj informácie o spôsobe bývania.

Indiáni zvyknú budovať svoje mestečká takýmto spôsobom. Potom čo si 
vyberú miesto vedľa toku nejakého potoka, zrovnajú ho so zemou ako sa len 
dá, potom do brázdy vedenej do kruhu vrážajú vedľa seba do zeme hrubé 
a guľaté koly s výškou dvoch ľudí. Pri vchode do mestečka sa kruh trochu 
zužuje na spôsob ulity slimáka, aby bol tesnejší a umožňoval vstúpiť dnu nie 
viac ako dvom ľuďom naraz, a tiež koryto potoka je vedeného k tomuto vcho-
du. Pri vchode zvyknú stavať okrúhlu chyžu a na protiľahlom konci druhú. 
Každá je plná škár a dier a pekne ozdobená podľa regiónu. V nich bývajú oní 
ostražití muži, ktorí zďaleka cítia stopy nepriateľov. Len čo nosom zacítia prí-
tomnosť nejakých nepriateľov, vyrážajú im oproti, a zaháňajú ich zvýšeným 
hlasom, po začutí ktorého sa obyvatelia hneď zbiehajú na obranu mestečka, 
ozbrojení lukmi, šípmi a  kyjakmi. Strednú časť mestečka zaberajú budovy 
kráľa trochu vhĺbené pod zem kvôli slnečnej páľave. Obklopujú ich príbytky 
šľachticov, všetky slabo pokryté palmovými vetvami, pretože ich používajú 
nie viac ako deväť mesiacov. Ďalšie tri mesiace, ako som povedal, trávia v le-
soch. Odtiaľ sa vracajú domov. Ak nájdu mesto vypálené nepriateľmi, vysta-
vujú si nové s podobného materiálu. Kráľovské paláce Indiánov nádherné.32

V  opisoch sa miešajú postrehy bystrého pozorovateľa so štylizáciou 
na spôsob európskych pomerov (kategória šľachticov), prípadne mohli au-
torovi ako vzor slúžiť už vtedy známe domorodé hierarchické spoločenské 
systémy v strednej Amerike, teda mestské štáty Aztékov či Toltékov v oblasti 
dnešného Mexika. V geografi ckej oblasti Severnej Ameriky bol hierarchic-
ký model spoločnosti s kráľom a vysokou šľachtou známy jedine u kultúry 
Natchezov, vo vzdialenej oblasti na  dolnom toku rieky Mississippi. Na  ju-
hovýchode, vrátane vyspelých poľnohospodárskych kultúr Chickasawov, 
Choctawov, Creekov, či Cherokeeov, žili domorodé národy spoločnosti v ro-
dovo – kmeňovom systéme rozdelenom na  klany. Kmeň tvorilo väčšinou 
2–10 obcí, ktoré si volili spomedzi svojich najschopnejších členov svojho 
náčelníka – kazika. Domy boli postavené z  drevených stĺpov, strechy mali 

32 Le Moyne, Morgues Jacobo, 1591: Brevis narratio eorum quae in Florida. Taf. XXX.
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z palmových listov. Na spoločenské udalosti bol určený veľký obecný dom, 
do ktorého sa v niektorých prípadoch mohlo zmestiť až 3000 ľudí.33

Indiáni svedomito obrábajú pôdu. Muži vedia robiť motyky z rybích kostí, 
ktorým nasadzujú drevené rúčky a nimi pomerne ľahko okopávajú zem, lebo 
je dosť kyprá. Potom, keď je riadne rozdrvená a vyrovnaná, najprv niektoré 
ženy robia palicou do zeme diery a ďalšie za nimi do nich hádžu zrná bôbu, 
prosa. Po zasiatí zanechávajú polia kvôli blížiacej sa zime, ktorá je často stu-
dená a v oblasti medzi západom a severom trvá aj okolo troch mesiacov, totiž 
od 24. decembra do 15. marca. Chodia nahí, tak sa na zimu sťahujú do lesov. 
Po zime sa vracajú domov a očakávajú dozreté siatiny. Po žatve ukladajú plo-
diny do zásoby na celý rok, nerobia z nich žiadny tovar, snáď z výnimkou ich 
výmeny za nejaké chatrné náradie.34

Juhovýchod Severnej Ameriky obývali vyspelé poľnohospodárske kultú-
ry, ktoré pestovali kukuricu, fazuľu, zeleninu, tabak. Známe boli letné a zim-
né sídla, sťahovanie do lesov na zimu súviselo s pravdepodobným minutím 
zásob a  sťahovaním sa za  lepšími podmienkami na  zabezpečenie potravy 
z lovu zvierat.

Pri lovení jeleňov vynakladajú nevídanú námahu. Aby ich chytili čo naj-
väčších, navliekajú si na telo jeleniu kožu, pričom jeleniu hlavu si prispôsobia 
na vlastnú hlavu tak, že cez očné diery môžu hľadieť ako cez kuklu. Takto 
upravení držia v ruke luk a šíp kráčajú čo najbližšie k ničoho sa nebojacim 
jeleňom. Potom, čo najskôr vypozorujú miesto, kam sa jelene chodia napájať 
k rieke, ich môžu ľahko zasiahnuť, keďže v tomto regióne sa vyskytujú v nad-
mernom množstve. No predsa len si – poučení prírodou – chránia pomo-
cou kôry stromu ľavé rameno, aby ich silné jelene neporanili. Kožu stiahnutú 
z jeleňa vedia nie mečom, ale pomocou lastúr pripraviť tak starostlivo, že by 
sa v celej Európe nenašiel nik, domnievam sa, kto by to dokázal s  takouto 
zručnosťou.35

Floridskí domorodci boli známi aj lovom aligátorov, čo bol pre európ-
skych pozorovateľov neobyčajný zážitok. Moyne ho opisuje takto: S krokodíl-
mi bojujú takýmto spôsobom: pri rieke zostrojujú chalúpku plnú škár a dier, 
v ktorej strážca môže už zďaleka zazrieť alebo začuť krokodílov, pretože pri-
nútené hladom vyliezajú z riek a ostrovov kvôli koristi. Keď ju nenájdu, vy-

33 Milanich, J. T.: c. d.; Hann, J. H.: A History of the Timucua Indians; Hudson, Ch. M.: c. d.; 
Hann, John H.: Indians.

34 Le Moyne, Morgues Jacobo, 1591: Brevis narratio eorum quae in Florida. Taf. XXI.
35 Le Moyne, Morgues Jacobo, 1591: Brevis narratio eorum quae in Florida. Taf. XXV.
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dávajú taký hrozný rev, že ho je možné počuť do vzdialenosti polovice míle. 
Vtedy bdejúci strážca zvoláva pripravenú stráž. Desať alebo dvanásť mužov 
uchopí dlhý strom a vyrážajú s ním oproti tomuto mocnému zvieraťu, ktoré 
sa približuje s otvárajúcou sa papuľou, pripravené niekoho z nich chytiť. Muži 
s veľkou obratnosťou vrážajú tenšiu časť stromu do papule krokodíla ako len 
najhlbšie môžu, aby sa potom vďaka nerovnej a drsnej kôre nemohol oslo-
bodiť. Krokodíla obrátia na chrbát a jeho brucho, ktoré je mäkšie, doráňajú 
kyjakmi a kopijami. Jeho chrbát, pokrytý tvrdými šupinami, je totiž nepre-
niknuteľný, zvlášť ak je krokodíl starší. Týmto spôsobom lovenia krokodílov 
sa Indiáni trápia tak, že v noci aj cez deň sa zhromažďujú na stráženie nie 
v menšom počte, ako my proti veľmi neúprosným nepriateľom.36

Z hľadiska prípravy potravy bolo veľmi obľúbené opekanie mäsa na otvo-
renom ohni a grilovanie na drevených roštoch, ale mäso sa varilo aj na pare. 
Timukuovia si radi pripravovali aj mäsové a zeleninové vývary.

Aby mohli tieto zvieratá zaiste dlhší čas uchovať, zvyknú ich pripravovať 
takto. Po vrazení štyroch driev a hrubých podpier do zeme ukladajú na ne 
iné drevá ako pletivo, cez ne rozložia zvieratá a  ryby a  pod nimi rozložia 
oheň, aby pomocou dymu stvrdli. Ich starostlivému a  dôkladnému stvrd-
nutiu zvyknú venovať veľkú starostlivosť, aby ich ľahšie chránili pred skaze-
ním, ako je to možné vidieť na tomto obrázku. Vskutku sa domnievam, že 
táto zásoba sa pripravuje na prežitie v zimných mesiacoch, počas ktorých sa 
skrývajú v lesoch, lebo nikdy sme hoci aj niečo veľmi malé nemohli od nich 
vymôcť. Preto, ako som povedal, „stodola“ zo zásobami je zriadená pod ska-
liskom alebo útesom popri rieke, neďaleko nejakého veľkého lesa, odkiaľ, keď 
je treba, si ich vozia malými člnkami.37

V určitom období roka zvyknú často robievať hostiny. N túto službu majú 
vybraných kuchárov a  tiež hlavnú veľkú a okrúhlu hlinenú nádobu (ktorú 
sami vedia tak pripraviť a dôkladne rozpáliť, že v nej môže vrieť voda rovnako 
ako aj v našich kotlíkoch). Tú ukladajú na hrubé drevo, na ktorom zakladajú 
oheň, pričom niektorý z nich drží v ruke vejár veľmi vhodný na rozdúcha-
vanie ohňa. Medzitým, čo ženy vyberajú to, čo je potrebné pre jedlo, hlavný 
kuchár hádže do hrnca to, čo treba uvariť, iní nalievajú vodu do jamy na čis-
tenie, ďalší prináša vodu v  nádobe podobnej vedru, ďalší o  nejaký plochý 
kameň trie korenia, ktoré sa majú nasypať na jedlá. Hoci podľa svojho zvyku 
konajú veľké hostiny, v jedení sú striedmi, a tak sa stáva, že žijú dlho. Jeden 

36 Le Moyne, Morgues Jacobo, 1591: Brevis narratio eorum quae in Florida. Taf. XXVI.
37 Le Moyne, Morgues Jacobo, 1591: Brevis narratio eorum quae in Florida. Taf. XXIV.
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z náčelníkov ma uistil, že má vek tristo rokov a otec, ktorého mi ukázal, ho 
prežíva o päťdesiat rokov. Aby som povedal pravdu, keď som ho uvidel, dom-
nieval som sa, že vidím ľudské kosti pokryté nie viac ako kožou. Zaiste, tí, 
ktorí u kresťanov vzbudzujú hanbu svojimi hlučnými pitkami a hostinami 
bez miery, a krátia si tak život, by mali byť právom zverení do výchovy týmto 
barbarským ľudom, aby sa od nich učili miernosti a triezvosti.38

Moyne, ako dobrý pozorovateľ každodenného spôsobu života, si vši-
mol aj pohybové aktivity fl oridských indiánov. Mladíci sa pravidelne cvičia 
v behu. Medzi sebou sa dohodnú na odmene, ktorú potom získava ten, kto 
dokáže dlhšie bežať bez prerušenia. Často sa tiež cvičia v streľbe lukom. Na-
pokon majú aj hru s loptou: v strede priestranstva je do zeme vrazený strom 
vysoký osem alebo deväť siah a na jeho úplnom vrchole je pripevnený nejaký 
štvorec zostavený z prútov. kto ho trafí loptou získava odmenu. Okrem toho 
sa zabávajú lovením a chytaním rýb.39

Tí, čo sa vrátili z vojny domov, majú určité miesto, na ktorom sa zvyk-
nú schádzať. Tam znášajú nohy, ruky a kožu z hlavy nepriateľov a so sláv-
nostnou pompou ich ukladajú na dlhé koly vrazené do zeme v určitom rade. 
Potom mág uprostred kruhu sediacich mužov a žien pred týmito údmi so 
soškou v ruke podľa obvyklého zvyku preklína nepriateľov šeptaním tisícok 
zaklínadiel. Na opačnej strane na kraji priestranstva kľačia traja muži. Jeden 
z nich v oboch rukách drží kyjak a udiera ním na plochý kameň, reagujúc tak 
na jednotlivé mágove slová. Ďalší dvaja po jeho stranách v každej ruke držia 
vysušený a palicou prepichnutý plod nejakej rastliny. Ide o dyne alebo nedoz-
reté tekvice, ktoré po otvorení zhora aj zdola a po odstránení vnútra a semien 
napĺňajú kamienkami alebo zrnami. Nimi po šeptaní mága potriasajú a rin-
čia podobne ako s hrkálkami. Tieto slávnostné dni zvyknú sláviť zakaždým, 
čo sa zmocnia nejakých nepriateľov.40

Štylizácia sa prejavovala aj pri opise svadobných obradov. Kráľ, ktorý si 
chce dať priniesť manželku, nariaďuje vybrať tú najkrajšiu a  tú najvzneše-
nejšiu zo zástupu urodzených dievčat. Potom vyvolenú kráľovnú položia 
na kreslo pokryté kožou nejakého vzácneho zvieraťa, v zadnej časti ozdobené 
vetvami prevísajúcimi tak, aby chránili hlavu sediacej. Kreslo je pripevnené 
na dve dlhé pevné tyče, ktoré zdvíhajú štyria mohutní muži a podopierajú ich 
plecami. V jednej ruke nesú drevenú podperu, ktorú podložia pod dlhé tyče, 

38 Le Moyne, Morgues Jacobo, 1591: Brevis narratio eorum quae in Florida. Taf. XXVIII.
39 Le Moyne, Morgues Jacobo, 1591: Brevis narratio eorum quae in Florida. Taf. XXXVI.
40 Le Moyne Morgues Jacobo, 1591: Brevis narratio eorum quae in Florida. Taf. XVI.
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keď si potrebujú oddýchnuť. Dvaja ďalší kráčajú z oboch strán popri kráľov-
niných bokoch a  nesú veľmi vkusne zhotovené okrúhle tienidlá upevnené 
na podlhovastých paliciach, ktoré chránia kráľovnú pred slnečným žiarením. 
Popredu idú iní muži, ktorí trúbia na  trúbach zostrojených z kôry stromu 
dvomi otvormi, hore úzkymi, dole širšími. Majú najviac dva otvory, hore aj 
dole. K trúbkam sú pripevnené oválne zlaté, strieborné, medené guľôčky pre 
lepší zvuk. Vzadu kráčajú dievčatá najkrajšie zo všetkých, vkusne ozdobené 
náhrdelníkmi a náramkami z perál a pod pupkom a nad bedrami opásané 
machom istých stromov na  zakrytie pohlavných údov. Každé dievča nesie 
v ruke košík plný vyberaných plodov. Za nimi nasleduje telesná stráž.41

Správy prvých Európanov, ktorí sa stretli v 16. storočí s pôvodnými ame-
rickými kultúrami podliehali viacnásobnej štylizácii. Na  jednej strane, to 
bolo presvedčenie o univerzálnom stavovskom type kultúry s kráľom, šľach-
tou a poddanými, ako poznali z Európy. Zároveň to bolo doplnené predstava-
mi o krvilačných divochoch a kanibaloch, nemajúcich plný status ľudskosti.

Správy a reporty o domoch plných rozvešaného údeného ľudského mäsa 
by bolo možné zaradiť do tzv. hororovej literatúry pre dobového čitateľa, ale 
na druhej strane práve tento druh správ svojou obľúbenosťou a rozšírenosťou 
najviac formoval náhľad obyvateľov Európy na domorodé kultúry.

Jacquesovi Le Moyne de Morgues a Th eodorovi de Bry slúži ku cti, že sa 
v cestopisoch o Floride snažili podať čo najobjektívnejší pohľad na tamojšiu 
indiánsku kultúru v textovej i obrazovej časti. Ani výber ilustrácií v knihách 
nie je sústredený iba na oblasť extrémnych javov v kultúrnom konfl ikte me-
dzi európskou civilizáciou a domorodcami. Časť medirytín je zameraných 
na zobrazenie každodenného života prírodných národov– spôsob lovu, príp-
ravy potravy , liečenia chorých, obrábanie pôdy… 

Pre čitateľa 16. storočia patrila k  najdôležitejším témam otázka, akým 
svetom vôbec sú novoobjavené krajiny, či bytosti, ktoré ho obývajú sú ľudia, 
alebo nejaké monštrá. Druhou najdôležitejšou otázkou bol spôsob viery di-
vochov, ich náboženské rituály, a to, či sú schopní prijať vieru v Boha, a na tre-
ťom mieste spôsob ich každodenného života. Odpovede na tieto otázky nám 
prinášajú spoločne Jacques le Moyne a Th eodore de Bry. Zároveň je možné, 
prostredníctvom ich diela skúmať, podľa čoho si vytvárali a formovali svoj 
pohľad na zámorské kultúry obyvatelia strednej Európy v ranom novoveku.

41 Le Moyne, Morgues Jacobo, 1591: Brevis narratio eorum quae in Florida. Taf. XXXVII.
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Prílohy:

Obr. 1:

Európsky štylizovaná rytina indiánskeho náčelníka s atribútmi kráľa 
a jeho manželky so sprievodom.

Rytiny Th eodora de Bry zo súboru – Collectiones peregrinationum 
in Indiam orientalem et Indiam occidentalem 

(Fond Oravského múzea P. O. Hviezdoslava – Čaplovičova knižnica 
v Dolnom Kubíne)
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Obr. 2:

Lov jeleňov na Floride. Rytiny Th eodora de Bry na danú tému zo súboru – 
Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem et Indiam occidentalem 

(Fond Oravského múzea P. O. Hviezdoslava – Čaplovičova knižnica
v Dolnom Kubíne)
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Obr. 3:

Príprava potravy u Timukuov na Floride. Rytiny Th eodora de Bry zo súboru 
– Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem et Indiam occidentalem 

(Fond Oravského múzea P. O. Hviezdoslava – Čaplovičova knižnica 
v Dolnom Kubíne)
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Obr. 4:

Lov aligátorov v 16. storočí domorodcami na Floride. 
Rytiny Th eodora de Bry na danú tému zo súboru – 

Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem et Indiam occidentalem 
(Fond Oravského múzea P. O. Hviezdoslava – Čaplovičova knižnica 

v Dolnom Kubíne)
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Resumé

Domorodé národy Floridy podľa stredoeurópskych cestopisov 
zo 16. storočia

Správy prvých Európanov, ktorí sa stretli v  16. storočí s  pôvodnými 
americkými kultúrami podliehali viacnásobnej štylizácii. Na  jednej strane, 
to bolo presvedčenie o  univerzálnom stavovskom type kultúry s  kráľom, 
šľachtou a poddanými, ako to poznali z Európy. Zároveň to bolo doplnené 
predstavami o krvilačných divochoch a kanibaloch, nemajúcich plný status 
ľudskosti.

Jacquesovi Le Moyne de Morgues a Th eodorovi de Bry slúži ku cti, že sa 
v cestopisoch o objavovaní Floridy snažili podať čo najobjektívnejší pohľad 
na  tamojšiu indiánsku kultúru v  textovej i obrazovej časti. Ani výber ilus-
trácií v knihe nie je sústredený iba na oblasť extrémnych javov v kultúrnom 
konfl ikte medzi európskou civilizáciou a  domorodcami. Časť medirytín je 
zameraných na zobrazenie každodenného života – spôsob lovu, prípravy po-
travy, liečenia chorých, obrábanie pôdy. 

Pre čitateľa 16. storočia patrila k  najdôležitejším témam otázka, akým 
svetom vôbec sú novoobjavené krajiny, či bytosti, ktoré ho obývajú sú ľudia, 
alebo nejaké monštrá. Druhou najdôležitejšou otázkou bol spôsob viery di-
vochov, ich náboženské rituály, a to, či sú schopní prijať vieru v Boha, a na tre-
ťom mieste spôsob ich každodenného života. Odpovede na tieto otázky nám 
prinášajú spoločne Jacques le Moyne a Th eodore de Bry. Zároveň je možné, 
prostredníctvom tohto diela skúmať, podľa čoho si vytvárali a formovali svoj 
pohľad na zámorské kultúry obyvatelia strednej Európy v ranom novoveku.

Kľúčové slová: Florida, Th eodore de Bry, Jacques le Moyne de Morgues, 
Timucua

Summary

Indigenous Peoples of Florida
in the Sixteenth Century Central European Travel Literature

Th e reports of the fi rst Europeans who met with the indigenous American 
cultures in the 16th century were subject to multiple stylizations. On one 
hand, there existed a conviction about a universal culture of the estates, with 
the king, aristocracy and subjects as known from Europe. On the other hand, 

Domorodé národy Floridy podľa stredoeurópskych cestopisov 
zo 16. storočia
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an image of the bloodthirsty savages and cannibals lacking the full status of 
humans was present.

Th e fact they tried to picture faithfully the native indigenous culture in 
both textual and pictorial part of their travel books on the discovering of 
Florida gives credit to Jacques Le Moyne de Morgues and Th eodor de Bry. 
Th e choice of the book illustrations is not at all restricted to the extreme 
phenomena in a cultural confl ict between the European civilization and the 
natives. Part of the chalcographies is focused on the representation of their 
everyday life – the way of hunting, cooking, treatment of the diseases, or soil 
cultivation.

For a 16th-century reader, one of the most important questions was the 
one on the essence of the newly discovered lands, and whether their inhabi-
tants were human beings or monsters. Th e second most important question 
was the faith of the savages, their religious rituals, and their ability to adopt 
the faith in God, and thirdly, their way of life. Jacques le Moyne and Th eodore 
de Bry answer these questions for us. At the same time, this work allows us to 
study how the inhabitants of the 16th-century central Europe were forming 
their opinion of the overseas cultures.

Keywords: Florida, Th eodore de Bry, Jacques le Moyne de Morgues, Ti-
mucua
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Křesťan, Turek nebo Žid? 
Postava konvertity očima 
alžbětinských a raně stuartovských 
dramatiků1 
Hana Ferencová

1 Úvod: divadlo a problematika konverze

Raně novověká Anglie zažívala během 16. století poměrně výrazný ná-
růst případů náboženských konverzí. Vládě královny Alžběty I. předcházelo 
období konfesijní nestability, jehož počátky sahají k rozkolu Jindřicha VIII. 
s  Římem, tj. události, která odstartovala řetězec konverzí mezi katolickou 
a  protestanskou vírou v  obou směrech. Častější změna náboženské pří-
slušnosti byla navíc podpořena rozmachem objevných cest a  zahraničním 
obchodem, což značně rozšířilo kontakt s cizími zeměmi v kulturně-nábo-
ženské oblasti. Se zvyšujícím se počtem anglických námořníků, obchodníků 
a  cestovatelů navštěvujících od  sedmdesátých let 16. století Středomoří se 
obohacoval pramen informací o cizích kulturách a  jiných etnikách na do-
mácí anglické půdě.2 Multietničnost a multikulturalita středomořské oblasti 
otevřela otázku náboženského soužití křesťanů s příslušníky jiných vyznání 
a možnou změnu náboženské orientace – především islám představoval pro 
křesťanství velkou konkurenci v roli světového náboženství.

Divadelní scéna jako jedno z významných veřejných míst hrála v alžbě-
tinské a  raně stuartovské Anglii neopomenutelnou kulturně-společenskou 
roli. Důležitost divadla spočívala v  jeho rychlé reakci na  aktuální dobové 
problémy a  na  jevišti tak docházelo i  k  otevření otázky konvertování pro-
střednictvím dramatizace této záležitosti. Z tohoto důvodu představuje raně 
1 Studie vznikla v rámci projektu Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého Na „druhé“ straně. 

Konverze a její role v raně novověké společnosti (IGA_FF_2015_042), díky účelové podpoře 
na  specifi cký vysokoškolský výzkum udělené roku 2015 Univerzitě Palackého v  Olomouci 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2 Ke konverzi se z důvodu zisku dobrého zaměstnání, fi nančních prostředků či svobod a ochra-
ny poskytnutých muslimskými státy kromě obchodníků a  námořníků uchylovali i  zajatci. 
V alžbětinském a raně stuartovském období napadali totiž turečtí piráti i anglické lodě a za-
jímali buď celé skupiny nebo jednotlivce, aby je prodali do otroctví. Útokům muslimských 
pirátů čelily dokonce města i vesnice ležící na pobřeží Anglie. Pokud nebyli zajatci vykoupeni 
zpět, konverze pro ně představovala často jedinou možnost, jak přežít. Viz výzkum Nabila 
Matara: Matar, Nabil: Islam in Britain 1558–1685. Cambridge 1998, s. 5–9.

Historica Olomucensia 53–2017 (147–160)
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novověké divadlo pozoruhodné médium, které umožňuje blíže pochopit, jak 
bylo utvářeno a ovlivněno vnímání konverze a konvertitů v řadách anglické 
veřejnosti.3 Na rozdíl od tradičních biografi cky laděných příběhů o konver-
zích psaných ich-formou jsou divadelní hry komponovány z pohledu vněj-
ších pozorovatelů – dramatiků, kteří se více zajímali o společenské dopady 
celého aktu, než o sebeujišťování se o správnosti vlastního jednání. Násled-
kem toho poskytují dramata více prostoru pro širokou škálu souvislostí, 
v jejichž kontextu mohla být otázka konverze interpretována.4

Cílem této studie je představit výzkum zabývající se náboženskou 
konverzí na poli literárním – v raně novověkém anglickém dramatu. Feno-
mén konverzí je v současnosti atraktivním tématem zahraniční historiografi e 
a v posledních letech prochází bohatou diskuzí především v rámci případo-
vě zaměřených studií;5 oproti tomu v českém prostředí se otázka konverze 
teprve postupně otevírá.6 Problematika konverzí v alžbětinské a raně stuar-
tovské éře byla komplexně načrtnuta pouze v odborném článku nizozemské 
historičky Lieke Stelling, která vycházela z komparace přibližně dvaceti her 
3 O vývoji alžbětinského a raně stuartovského dramatu a divadla více Moseley, C. W. R. D.: 

English Renaissance Drama, a Very Brief Introduction to Th eatre and Th eatres in Shakespeare’s 
Time. Tirril 2008; Andrews, John: William Shakespeare: His World, His Work, His Infl uence. 
New York 1985, s. 107–128.

4 Srov. Stelling, Lieke: ‘Th y very essence is mutability’: Religious Conversion in Early Modern 
English Drama, 1558–1642 (dále jen ‘Th y very essence is mutability’). In: Harald, Hendrix 
– Richardson, Todd M. – Stelling, Lieke (eds.): Th e Turn of the Soul. Representations of 
Religious Conversion in Early Modern Art and Literature. Leiden – Boston 2012, s. 59.

5 K tématu konverze v raném novověku nejnověji Katznelson, Ira – Rubin, Miri: Religious 
Conversion: History, Experience and Meaning. Farnham 2014, zejména úvodní kapitola dis-
kutující historiografi i k tématu, s. 1–30; nebo Ditchfield, Simon – Smith, Helen: Conver-
sions. Gender and religious change in early modern Europe. Manchester 2017. S výjimkou již 
zmíněné historičky Lieke Stelling se ostatní autoři věnují spíše změně víry v raně novověkých 
divadelních hrách obecně a konceptem konverze se zabývají v rámci svých monografi í jen 
částečně. Např. Vitkus, Daniel: Turning Turk: English Th eater and the Multicultural Medi-
terranean, 1570–1630 (dále jen Turning Turk). New York 2003; Týž: Th ree Turk Plays from 
Early Modern England: Selimus, A Christian Turned Turk, and Th e Renegado. New York 2000; 
Burton, Jonathan: Traffi  c and Turning: Islam and English Drama, 1579–1624. Delaware 2005; 
Dimmock, Matthew: New Turkes. Dramatizing Islam and the Ottomans in Early Modern Eng-
land. Aldershot 2005; Shapiro, James: Shakespeare and the Jews. New York 1996; Degen-
hardt, Jane Hwang: Islamic Conversion and Christian Resistance on the Early Modern Stage. 
Edinburgh 2010.

6 Otázkou konverzí v  raném novověku se zabývá například Soukup, Daniel: Šimon Abeles: 
Zrození barokní legendy. Česká literatura: časopis pro literární vědu, 57, 3, 2009, s. 346–371; 
Prchal Pavlíčková, Radmila: Konversionserzählungen. Die Darstellung des Glaubenswech-
sels in lutherischen Leichenpredigten aus dem 16. Jahrhundert. Acta Comeniana, 29, 2015, 
s. 87−122 (v  tisku); Ryantová, Marie: Konvertita a exulant Jiří Holík: Příspěvek k dějinám 
exilu a problematice konverze v období raného novověku. Pelhřimov 2016.
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z tohoto období a svůj výzkum zaměřila na srovnání dvou typů konverzí – 
vnější a vnitřní.7 Její bádání se tak stalo výchozím bodem pro analýzu před-
stavenou v této studii. Postava konvertity je detailně zkoumána na příkladu 
vybraných her z  alžbětinské a  raně stuartovské éry, dvou tragédií a  dvou 
komedií. Tragédie jsou zastoupeny dílem Th omase Kyda Th e Tragedy of Soli-
man and Perseda (1592) a Roberta Daborna A Christian Turned Turk (1610). 
Komedie pochází z  pera autorů Johna Fletchera a  Philipa Massingera Th e 
Knight of Malta (1618), přičemž druhá z nich Th e Renegado (1624) byla pou-
ze samostatnou prací Philipa Massingera. Za pomoci metody komparativní 
analýzy jsou rozebrány nejrůznější kontexty tématu konverze využívané ang-
lickými dramatiky na jevištní scéně a to zejména s přihlédnutím k odlišnosti 
dramatického žánru – tragédie versus komedie. 

V průběhu alžbětinského a raně stuartovského období bylo sepsáno při-
bližně 50 divadelních her, jež se v  rámci svého děje dotýkaly tématu kon-
verze nebo zobrazovaly postavu konvertity. Konverzí je v  tomto případě 
myšlena změna jednoho náboženství na jiné, přičemž docházelo k přechodu 
mezi křesťanstvím, islámem a judaismem a to různými směry. Výsledek této 
proměny byl anglickými dramatiky prezentován různou formou v závislosti 
na literárním žánru – „komediálního“ konvertitu čekal zcela jiný osud, než 
tomu bylo u stejné postavy z tragicky laděného příběhu.

2 Tragédie: konverze k islámu a judaismu? 

Tragédie Th e Tragedy of Soliman and Perseda a A Christian Turned Turk 
byly sepsány v  rozmezí přibližně dvou desítek let. Obě hry mají společný 
turecký námět a každá z nich obsahuje jednu či více konvertujících postav 
z křesťanství k  islámu. Kydovo drama Th e Tragedy of Soliman and Perseda 
je založené na  tématu turecké invaze na  ostrov Rhodos. Hlavními aktéry 
jsou turecký sultán Soliman a křesťanští princové Erastus a Basilisco, všichni 
usilující o ruku krásné křesťanské princezny Persedy. Basilisco představuje 
na rozdíl od Erasta, statečného a kladného hrdiny, typ chvástavého a zbabělé-
ho rytíře, který se neštítí ničeho, dokonce ani odvrhnutí své víry. Po ovládnutí 
ostrova Turky mají křesťanští zajatci možnost uchránit svůj život a přestoupit 
na islám. Jeden po druhém, včetně dotčeného Basilisca, odpovídají:

7 Viz Stelling, L.: ‘Th y very essence is mutability’, s. 59–83.
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JULIO: Julio by raději tisickrát zemřel, nežli tohle.
GUELPIO: A Guelpio také, svého Boha nezradí.
BRUSOR: Tedy zabte otroky a pošlete jejich duši do pekla. 
[Probodnou Julia a Guelpia.]
BASILISCO: Udělám to, udělám to; ach, zachraňte můj život, stanu se Tur-
kem. 
BRUSOR: Neubližujte mu; až přistaneme v Turecku, bude obřezán a pod-
stoupí ceremonie.8 

Dialog končí přiznáním Basilisca, že k islámu konvertuje z lásky k Per-
sedě, ne proto, že by se bál smrti. Když posléze zjistí, že se Perseda provda-
la za jeho soka Erasta, své turecké identity se okamžitě zříká, nicméně, jak 
ho upozorňuje jeho sluha Piston, už se nikdy nestane dobrým křesťanem,9 
a v závěru hry je zabit tureckým vládcem.

Basiliscova dvojí konverze nejprve k islámu a následně zpět ke křesťanství 
odkazuje na proměnlivý charakter, který byl s konvertity spojován – nikdy 
nebylo zřejmé, zda u nové víry vytrvají, či ji zradí podobně jako to již jednou 
učinili. Mimoto, jméno konvertujícího rytíře nápadně připomíná baziliška – 
mýtické stvoření připomínající jedovatého hada, jenž dokáže zabít vše živé10 
– v literatuře často symbolicky reprezentoval nebezpečného a záludného člo-
věka. Tato alegorická aluze ještě více podtrhává povahu konvertity – nestá-
lou a  proměnlivou. Basiliscův konec se nesl jednak v  souladu s  žánrovým 
zařazením hry, mnohem více ale odkazoval na koncept potrestání konvertity 
na jevišti – křesťanský odpadlík musel být za svůj hříšný čin demonstrativně 
potrestán ve shodě s dobovou morálkou. Jeho rychlý obrat zpět ke křesťan-
ství doprovázený nepřesvědčivou lítostí jeho činu nemohl být v očích publi-
ka dostatečnou zárukou jeho pravověrnosti, která byla již jednou porušena. 
Zároveň Basiliscova smrt sloužila jako varování před tím, co člověka čekalo, 
pokud se rozhodl konvertovat.

8 „JULIO: First Julio will die ten thousand deaths./ GUELPIO: And Guelpio, rather than denie 
his Christ./ BRUSOR: Th en stab the slaues, and send their soules to hell./ [Th ey stab Julio and 
Guelpio.]/ BASILISCO: I turne, I turne; oh saue my life, I turne./ BRUSOR: Forbeare to hurt 
him; when we land in Turkie,/ He shall be circumcised and haue his rites.“ Kyd, Th omas: Th e 
Tragedie of Solimon and Perseda. London 1599, fol. F1v–F2r.

 U přímých citací z dramatických děl uvádím v poznámce pod čarou příslušný úryvek také 
v jazyce originálu z důvodu možného posunu významu slov způsobeným překladem. V sa-
motném textu je použit vlastní překlad autorky.

9 „PISTON: And I feare thou wilt neuer prooue good christian.“ Tamtéž, fol. G3r.
10 Viz Phillips, Edward: Th e New World of English Words, or, a General Dictionary. London 

1720, s. 78.
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S podobným případem konverze křesťana k islámu se setkáme i u druhého 
z vybraných příkladů, jakubovské hry Roberta Daborna A Christian Turned 
Turk. Již samotný název dramatu Z křesťana Turkem poodhaluje hlavní motiv 
celé zápletky. Ústřední roli zde hraje anglický pirát Ward, jenž během pří-
běhu plného dramatických zvratů zvažuje, zda se stane Turkem a odvrhne 
víru své země, či nikoliv. Důvodem se stala opět láska ženy, v tomto případě 
Turkyně, nicméně v úvahu bylo bráno také bohatství, moc a svoboda, vysoce 
atraktivní věci, jež podle divadelního ztvárnění život s tureckým turbanem 
nabízel.11 Před Wardovou konverzí k islámu je podrobně líčeno, jaké utrpe-
ní potká renegátovu duši a  jak bude odpadlík mučen výčitkami svědomí.12 
V závěrečné scéně se Ward těsně před smrtí vrací zpět ke křesťanství, při-
jetí islámu zoufale lituje, ale i přes tuto skutečnost umírá, zabit svou vlastní 
rukou. Jeho tělo je rozerváno na kusy, vhozeno do moře. Nicméně na jeho 
památku, a pravděpodobně pro výstrahu ostatním křesťanům, je guvernérem 
alespoň povoleno zřídit z bronzu pomník s vyrytým nápisem: „Ward prodal 
svou zemi, stal se Turkem a zemřel jako otrok.“13

Postava Warda v  této dramatické hře představuje fi guru tzv. litujícího 
renegáta – konvertity pokleslé morálky a odpadlíka od správné víry. I přes 
to, že se v závěru kajícně vrátil ke křesťanství, na jevišti musel být odsouzen 
a zničen, a islám defi nitivně poražen. Důvodem bylo názorné poselství, jež 
měl příběh demonstrovat – odmítnutí křesťanství s sebou přinášelo boží trest 
nehledě na fakt, zda si konvertující postava svůj čin rozmyslela či nikoliv.14 

Zabýváme-li se konverzí z  křesťanství k  islámu a  opačně, je zapotřebí 
uvážit, že jakubovské publikum nevnímalo oblast ovládanou muslimy jako 
konkrétní geografi cky vymezené území. V  zeměpisné imaginaci Angliča-
nů neexistovalo žádné přesně ohraničené teritorium obývané tureckými či 
maurskými muslimy. Spíše se jednalo o velice neurčitou a vzdálenou část svě-
ta, v níž vedle sebe pobývali lidé různých identit. Středomoří a severní Afrika 
byly doslova směsicí různých kultur, etnik a náboženství, každý zde vyznával 
jiné zvyky, měl odlišné zákony a  zastával rozdílné hodnoty.15 Proto se zde 
bylo možné setkat kromě islámu a křesťanství (jak katolického, tak protes-
tantského) také s třetím významným světovým náboženstvím, judaismem.

11 Daborne, Robert: A  Christian turn’d Turke. London 1612, fol. F1r. O  přitažlivosti islámu 
a Osmanské říše v 16. a 17. století např. Matar, N.: Islam in Britain, s. 15–16.

12 Tamtéž, fol. F1v.
13 „Ward sold his country, turn’d Turke, and died a slaue.“ Tamtéž, fol. I4v.
14 Srov. Matar, N.: Islam in Britain, s. 58.
15 Srov. Vitkus, D.: Turning Turk, s. 8.
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Vedle anglického protestanta a tureckého muslima kapitána Warda fi gu-
ruje v Dabornově hře ještě nepřehlédnutelný židovský obchodník Benwash 
a jeho sluha jménem Rabshake. Obě postavy jsou charakteristické krutostí, 
bezcitností a zrádnou povahou a neštítí se žádné špatnosti. Svou víru a iden-
titu mění podle aktuální potřeby ze Žida na Turka a zpět, bez nejmenšího 
zaváhání a lítosti. Benwash v jedné scéně prohlásí: „Přísahal jsem, když jsem 
byl Turek, ale proříznu ti hrdlo jako Žid.“16 Téměř identické vyjádření vypustí 
z úst také jeho služebník Rabshake: „Okradu tě jako Turek, ale proříznu ti 
hrdlo jako Žid.“17 Jejich osudy jsou velmi podobné Wardovu, skončí násilnou 
smrtí, a ačkoliv zemřou jako Židé, okolí je nemilosrdně odsoudí. Proměnlivá 
identita renegáta, Žida-Turka, opětovně odkazuje na nedůvěryhodnost a ne-
stálost, kterou postava konvertity znázorňovala, a za niž musel být na jevišti 
exemplárně odsouzen a potrestán.18

Otázkou zůstává, jak byla v tragédiích vnímána postava, jež se rozhodla 
přijmout křesťanství a vytrvala ve svém odhodlání. Tento případ se objevuje 
například u pohana Th eophila v dramatu Th e Virgin Martyr z roku 1620.19 
Novému křesťanovi by v kontextu jeho „správného“ rozhodnutí nemělo být 
ublíženo a jeho skutek měl přinést příjemnější konec než ve výše zmiňova-
ných tragédiích. Avšak opak byl pravdou; i v těchto případech byli konverti-
té v souladu s žánrovým určením hry zabiti, opět svými bývalými souvěrci. 
Na tento fakt je možné nahlížet ze dvou úhlů pohledu. Buď se jednalo o zdů-
raznění pohanství a  bezvěrectví nekřesťanských postav (označením pohan 
a bezvěrec byl v dramatických hrách běžně častován jak Turek, tak Žid), nebo 
byl nový křesťan publikem vnímán jako mučedník, jehož očekávala odměna 
až po jeho smrti – v království nebeském.20

Obecně lze říci, že ve  všech případech končí život konvertity na  jeviš-
ti tragicky, nehledě na skutečnost, v  jakém směru se konverze uskuteční či 
zda svého skutku nakonec lituje. Tragédie alžbětinské a raně stuartovské éry 
zobrazovaly svět, kde změna náboženství vedla nezpochybnitelně ke  smrti 
odpadlíka. Zatímco percepce samotného konvertování se pojila především 
s atributem nestálosti, smrt do toho vnesla nevratnost a neměnnost – sym-
bolicky tedy ukončila proměnlivou náturu konvertity. Tragicky laděné drama 

16 „I sware as I was a Turke, and I will cut your throat as I am a Iew.“ Daborne, R.: A Christian 
turn’d Turke, fol. I1r.

17 „To rob you as I am a Turke, & cut your throat as I am a Iew.“ Tamtéž. fol. I1v.
18 Srov. Ferencová, Hana: Krutý Turek, ďábelský Maur. Turci, Mauři a renegáti na prknech alž-

bětinského a raně stuartovského jeviště. Historie – Otázky – Problémy, 2, 2014, s. 38–39.
19 Dekker, Th omas – Massinger, Philip: Th e Virgin Martyr. London 1620.
20 Srov. Stelling, L.: ‘Th y very essence is mutability’, s. 72–73.
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tedy zejména přinášelo přihlížejícím divákům varování před nedozírnými 
následky, jež konverzi doprovázely. 

3 Komedie: konverze ke křesťanství?

Vybrané komedie pochází až z  pozdějšího, raně stuartovského období. 
Fletcherova a  Massingerova hra Th e Knight of Malta byla napsána v  roce 
1618,21 drama Th e Renegado, pocházející z  pera Philipa Massingera, pak 
o  šest let později. Obě dramata popisují přijetí křesťanství muslimskou 
dívkou, tematizují však i konverzi opačnou, muže – křesťana k islámu. Děj 
příběhu v díle Th e Knight of Malta se odehrává na pozadí boje maltézských 
rytířů s Osmanskou říší. Křesťan Angelo se dostává do tureckého zajetí, kde 
se zamiluje do krásné mladé ženy Lucindy, muslimky:

„Od té doby jsem žil v Konstantinopoli,
kde jsem poprvé spatřil tuto tureckou dívku.
Pro její lásku byl jsem nezajímavý nápadník;
A, litujíc, že taková krása by měla ukrývat
duši poskvrněnou bezvěrectvím,
usiloval jsem o její konverzi svou láskou,
a vyhrál jsem ji dvojnásob […].“22

Jeho výhra spočívala jednak v  příslibu sňatku, ale především v  získání 
Lucindiny duše pro křesťanství. Spojení motivu konverze s manželstvím se 
v průběhu hry opakuje vícekrát; Lucinda upadá do zajetí vojáků z Malty, kteří 
se o krásnou Turkyni dohadují. První voják se ptá: „Můžu ji mít, kapitáne?“ 
Druhý se přidává: „Anebo já?“ A třetí voják navrhne: „Ožením se s ní,“ při-
čemž je přerušen čtvrtým, který říká: „Milý kapitáne, já…“ Třetí voják ho 
nenechá dokončit jeho nabídku a prohlásí: „A já z ní udělám dobrou křesťan-
ku!“23 Tímto oznámením je celá diskuze ukončena se zřejmým výsledkem. 

21 Hra poprvé vyšla tiskem až v roce 1647 ve sbírce nazvané Th e Beaumont and Fletcher folios. 
Fletcher, John – Massinger, Philip: Th e Knight of Malta. In: Darley, George (ed.): Th e 
Works of Beaumont and Fletcher II. London 1866, s. 126–153.

22 „Since, in Constantinople have I lived,/ Where I beheld this Turkish damsel fi rst./ A tedious 
suitor was I for her love;/ And, pitying such a beauteous case should hide/ A soul propha-
ned with infi delity,/ I  labour’d her conversion, with my love,/ And doubly won her […].“ 
Fletcher, J. – Massinger, P.: Th e Knight of Malta, s. 152.

23 „1 Soldier: Shall I have her, captain?/ 2 Soldier: Or I?/ 3 Soldier: I’ll marry her–/ 4 Soldier: 
Good captain, I–/ 3 Soldier: And I make her a good Christian.“ Tamtéž, s. 132.
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Absolutní propojení konverze se sňatkem se objevuje i ve druhé analy-
zované komedii, v  Massingerově hře Th e Renegado. Mladý italský šlechtic 
a křesťan Vitelli se na  tržišti seznamuje s krásnou dívkou Donusou, neteří 
tureckého vládce. Drama vrcholí poměrem Vitelliho a Donusy – po  jejich 
odhalení jsou oba odsouzeni k popravě. Donusa se snaží svého milého ve vě-
zení přesvědčit, aby si zachránil svůj život, oženil se s ní, a tedy konvertoval 
k  islámu. Situace se však záhy obrací, když ji Vitelli požádá, aby se nebála 
smrti a stala se křesťankou. Konvertování Donusy ke křesťanství se nakonec 
uskuteční v rámci muslimské svatby, se kterou Vitelli naoko souhlasí. Donusa 
je v průběhu obřadu pokřtěna, cítí se jako úplně jiný člověk a svou starou 
„nepravou“ víru odvrhne slovy: „Slepá nevědomost a nepravá víra. Falešný 
prorok. Podvodník Mohamed!“24

Koncept přijetí křesťanství v závislosti na uzavření sňatku nebyl omezen 
pouze na příklad křesťanství a islámu, jelikož stejný vzorec se vyskytoval také 
u křesťanství a judaismu. Nejznámějším případem je bezesporu postava Je-
ssicy, krásné dcery Žida Shylocka z  Shakespearova Kupce benátského (Th e 
Merchant of Venice, 1597), která miluje Lorenza – kvůli lásce se chce stát 
křesťankou, aby se mohla provdat za Lorenza a unikla tak z područí svého 
otce. Konverze ke křesťanství je, v  těchto případech, tedy vždy podmíněna 
manželstvím a zároveň genderem. V komediích fi guruje vztah muže – křes-
ťana a ženy – nekřesťanky, ať již vyznávající islám, nebo judaismus. Žena byla 
v této době obecně vnímána jako mnohem nestálejší stvoření než muž, a pro-
to bylo mnohem jednodušší ji přesvěčit ke konverzi ke křesťanství. Zároveň 
tato manželství křesťana a nekřesťanky poukazují na analogii mezi podříze-
ností ženy k jejímu manželovi a křesťanky k Bohu.25 

Kromě tohoto motivu se ve výše zmiňované komedii Th e Renegado na-
chází také srovnání dvou rozdílných přístupů k vynucené konverzi. Zatímco 
Benátčan Vitelli i přes hrozbu smrti vytrvá a zůstane věrný křesťanství, jeho 
krajan, námořní pirát Antonio Grimaldi se zachová přesně opačně a konver-
tuje. Posléze přebírá roli litujícího renegáta, který je sužován obavou o ná-
sledky svého činu a strachem z věčného zatracení. Díky jezuitovi Franciscovi 
se mu nakonec povede nalézt správnou cestu, která však není ani přímočará 

24 „Blind ignorance and misbeliefe. False Prophet!/ Impostor Mahomet!“ Massinger, Philip: 
Th e Renegado. London 1630, fol. L2v.

25 O  konverzi židovských ženských postav v  alžbětinských hrách stručně i  monografi e: 
Ephraim, Michelle: Reading the Jewish Woman on the Elizabethan Stage. Aldershot 2008. 
V kontextu konverzí ženských postav v souvislosti s manželstvím se nabízí také úvaha nad 
konverzí dětí – k tomuto motivu se však v dramatech této doby žádný příklad neobjevuje.
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a ani jednoduchá.26 Toto, ve srovnání s tragickým osudem kapitána Warda, 
šťastné završení příběhu koreluje s literárním žánrem komedie, nicméně je 
zde zřetelný rozdíl mezi ním a kladným hrdinou Vitellim, příkladným křes-
ťanským mužem, jenž navíc získává nádhernou ženu a ctnostnou křesťanku. 
Renegát a odpadlík Grimaldi si svůj život sice zachrání, avšak v kontrastu 
s Vitellim je následkem svého jednání společensky zcela odsouzen.

Vitelliho oddanost křesťanství je evidentní již od počátku celé hry – pří-
činou jeho příjezdu do oblasti ovládané Turky byl únos jeho sestry místním 
vládcem. Spíše než strach o sestřin život má mladík obavu o její duši:

„Co když ji silou nebo lichotkami přinutí,
vzdát se svého poctivého jména ve prospěch jeho oplzlého chtíče,
a obrátit se zády k víře,
v níž byla vychována.“27

Zobrazení konvertity v  komediích přináší několik zajímavých aspek-
tů. Zatímco tragédie vždy vyvrcholí smrtí tohoto typu postavy, komedie se 
k  otázce konverzí staví jinak. Dramatici v  tomto typu her vytvářeli spole-
čensky přijatelné okolnosti, v  jejichž rámci se konverze mohla uskutečnit. 
Paralelou ke smrti zde bylo nejčastěji manželství, které bylo podobně jako 
úmrtí téměř nezrušitelné, a proto představovalo stálou a neměnnou hodnotu 
ukotvující proměnlivý charakter konvertity v pevně stanovených zvyklostech 
společnosti. Přehlédnout nelze ani skutečnost, že konvertování bylo omeze-
no genderově a zahrnovalo přijetí křesťanství ženou – muslimkou či Židov-
kou. Žánrem předem stanovený šťastný konec byl také propojen s přijetím 
„správné“ víry – tudíž křesťanství, s opačným výsledkem konverze komedie 
nepočítala.

4 Závěr: význam konverze na divadelní scéně

Konvertující postava byla na jevištní scéně označována mnoha termíny. 
Nejčastěji se jednalo o anglické výrazy „convert“ či „convertite“ označující 
obecně konvertitu bez ohledu na to, z jakého náboženství na jaké se změna 
26 „All your commands with patience; come my Mates;/ I hitherto haue liu’d an ill example,/ 

And as your Captaine lead you on to mischiefe,/ But now will truely labour, that good men/ 
May say heerft er of me to my glory,/ Let but my power and meanes, hande with my will,/ His 
good endeuours, did weigh downe his ill.“ Massinger, P.: Th e Renegado, fol. H3v.

27 „While he by force or fl aterie, compels her/ To yeeld her fayre name vp to his foule lust,/ And 
aft er turne Apostata to the faith/ Th at she was bred in.“ Massinger, P.: Th e Renegado, fol. B3v.
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uskutečnila. Podobně obecnou konotaci obsahoval výraz „apostata“ – od-
padlík a jako poslední bylo hojně využíváno označení „renegado“, případně 
„runagate“ – renegát, tedy osoba konvertující z křesťanství k islámu. Jak již 
bylo řečeno, konvertita byl alžbětinskými a  raně stuartovskými dramatiky 
vyobrazen jako člověk nestálé a nevěrohodné povahy.28 Proměna jeho nábo-
ženské příslušnosti vyvolávala nejistotu, s níž se divadelní hry vyrovnávaly 
různým způsobem – v závislosti na dramatickém žánru. Jak komedie, tak tra-
gédie kompenzovaly proměnlivý charakter konvertity spojením se symboly 
stálosti a nezvratnosti, v prvním případě s manželstvím a ve druhém se smrtí. 
Z analýzy vybraných anglických dramat konce 16. a první poloviny 17. stole-
tí v komparaci s ostatními podobně „konverzně“ zaměřenými hrami vyplý-
vá, že komedie velice intenzivně pracují s motivem konverze ke křesťanství, 
zatímco tragédie spíše dramatizují obrácení křesťana k  islámu a  judaismu. 
Osud konvertity byl v podstatě předem určen; alžbětinské a raně stuartovské 
tragédie zobrazovaly svět, kdy změna náboženství vedla nezpochybnitelně 
ke smrti odpadlíka. V komediích byl jeho život ušetřen s ohledem na okol-
nosti, jež umožnily společenské přijetí konvertující postavy. 

Postava konvertity ve studovaných divadelních hrách oscilovala mezi 
křesťanstvím, na  straně jedné, a  islámem či judaismem, na  straně druhé. 
Anglické divadlo v  tomto kontextu netematizovalo problematiku konfes-
ní roztříštěnosti křesťanství, ale pracovalo obecně s  termíny „křesťanství“ 
a „křesťan“, rozlišení katolík versus protestant zde nenalezneme.29 Konverzní 
námět dramatických her se soustředil na obranu křesťanství proti vnějšímu 
nepříteli, těm „druhým“ představovaných muslimy a  Židy, a  proto byl děj 
těchto her obvykle zasazen do  oblasti Středomoří či k  africkým břehům, 
mimo území Anglie.30

28 Z nedostatku stálosti a pevnosti víry byli konvertité v  této době obviňováni i mimo prkna 
jeviště. Srov. Questier, Michael C.: Conversion, Politics and Religion in England, 1580–1625. 
Cambridge – New York 1996, s. 56.

29 Her tematizujících konfesní otázku v kontextu střetu anglického protestantismu s katolictvím 
existuje v alžbětinském a raně stuartovském dramatu velké množství. Nicméně anglické pro-
testantsko-katolické napětí z obsahu ani z kontextu výše analyzovaných her nevyvstává. Touto 
problematikou se ve  své práci hojně zabývá například Hoenselaars, Ton: Images of Eng-
lishmen and Foreigners in the Drama of Shakespeare and his Contemporaries: A Study of Stage 
Characters and National Identity in English Renaissance Drama, 1558–1642. Rutherford 1992. 
Konfesní otázka je v anglickém divadle často personifi kována prostřednictvím španělských 
či francouzských postav, viz Ferencová, H.: Katolíci, papeženci a protestantská Anglie – role 
Španělů a Francouzů v alžbětinském a raně stuartovském dramatu. Historica Olomucensia, 45, 
2013, s. 37–62. 

30 Srov. Degenhardt, Jane Hwang – Williamson, Elizabeth: Introduction. In: Islamic Conver-
sion and Christian Resistance on the Early Modern Stage. Edinburgh 2010, s. 1–18.
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V souvislosti s tím se objevuje velké množství motivů, které byly se středo-
mořskou oblastí a islámem (potažmo judaismem) spojovány. Zdůrazňované 
byly především bohatství, moc a svoboda, jež zde bylo možné získat; dále ha-
rémy, konkubinát a polygamie, s čímž souvisela témata jako chtíč a uvolněná 
morálka. Z celého seznamu kategorií nejvýrazněji vyvstává obchod zahrnu-
jící všechny tři hlavní aktéry – křesťany, muslimy i Židy. Koncept konverze, 
tedy výměnu jednoho náboženství za  druhé, nápadně připomíná principy 
obchodování – směnu jedné komodity za  druhou. Dramatici problemati-
ku konvertování často aplikují a redukují na systém prodeje zboží, rychlou 
a jednoduchou výměnu podle aktuální potřeby.31 Tento způsob nicméně opět 
předesílal varovné signály anglické veřejnosti, jak nebezpečný může být vliv 
jiných náboženství a jak jednoduše člověk dokáže podlehnout lákavým a při-
tažlivých svodům jiné víry.

Osoby cizinců, tedy i Židů, Turků a v  souvislosti s  tím také konvertitů 
bývají v raně novověkém dramatu často ztvárněny jako groteskní, nějakým 
způsobem deformované postavy mluvící směšným jazykem. K tomuto účelu 
sloužily na pódiu nejrůznější vizuální a jazykové prostředky. Jednalo se buď 
o fyzické – tělesné znaky nebo typické součásti oděvu. Žid byl zřetelně odli-
šen díky zahnutému nosu, Turek díky pokrývce hlavy – turbanu.32 Ve vzta-
hu ke konverzi objevíme takto vizuálně znázorněný příklad ve hře Roberta 
Daborna A Christian Turned Turk, kde ve formální ceremonii znázorňující 
obrácení kapitána Warda na islámskou víru je této postavě na znamení do-
končení procesu konverze oblečeno roucho a turban.33 

31 Zajímavým příkladem je monolog Vitelliho sluhy Gazeta vystupujícího v převleku obchod-
níka. O svém náboženství tvrdí: „I would not be confi n’d/ In my beliefe, when all your Sects 
and Sectaries/ Are growne of one opinion; if I  like it/ I will professe my selfe, in the mea-
ne time/ Live i  in England, Spaine, France, Rome, Geneva/ I  am of that Countryes faith.“ 
Massinger, P.: Th e Renegado, fol. B1v. Podobně výstižnou postavou je obchodník Merca-
tore z alžbětinské hry Roberta Wilsona Th e Th ree Ladies of London z počátku osmdesátých 
let 16. století. Mercatore, Ital, je dokonalým zosobněním kupce působícího ve  Středozemí 
překračující území ovládaná islámem – je vždy připraven změnit svou identitu podle situace: 

„Me will not pay de one penny: arrest me, do, me do not care. Me will be a Turk.“ Wilson, 
Robert: Th e Th ree Ladies of London. In: A Select Collection of Old English Plays VI, 1744, [cit. 
10. 2. 2017], dostupné na www: <http://www.fullbooks.com/A-Select-Collection-of-Old-En-
glish-Plays-Volx5448.html>.

32 Kromě turbanu sloužilo k rozeznání Turka ještě několik dalších artiklů, například černý knír 
a  falchion – krátká šavle. Tyto pomůcky spolu s  tureckým oděvem představovaly základní 
identifi kátory Turka v představách anglické společnosti tohoto období. Viz Lublin, Robert I.: 
Costuming the Shakespearean Stage. Visual Codes of Representation in Early Modern Th eatre 
and Culture. Farnham 2011, s. 142–154.

33 Podrobněji, viz předchozí studie autorky, Ferencová, H.: Krutý Turek, ďábelský Maur, s. 37.
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Další variantou bylo zapojení cizího jazyka, který měl na  jevišti funkci 
určitého druhu divadelního kostýmu vyjádřeného prostřednictvím auditiv-
ních prostředků, tj. řeči samotné. Jazyk především doplňoval převlek herce 
za příslušníka cizí narodnosti, potažmo jiného náboženství, a divákům v hle-
dišti umožňoval snažší identifi kaci tohoto typu postavy. Jazyková pestrost 
(především španělština, francouzština, italština či univerzální latina) objevu-
jící se na půdě divadla mohla pomoci zřetelně diferencovat Angličany a „ty 
druhé“ – současně jejich vzájemnou rozdílnost zvýraznila.34 V případě kon-
vertitů – Turků a Židů ovšem zůstává otázkou, do jaké míry bylo a mohlo 
být používáno jazykových prostředků pro znázornění těchto postav. Jelikož 
se děj většinou odehrává v  severní Africe či Středomoří, oblastech, kde se 
hovořilo různými dialekty a  neznámými jazyky, zůstávala pouze možnost 
využít proměnlivé identity Evropanů působících v muslimských oblastech. 
A to například za účelem obchodu jako tomu bylo v případě Itala Mercatore 
z alžbětinské hry Roberta Wilsona Th e Th ree Ladies of London, kdy je ovšem 
jazykově zvýrazněna jeho evropská (italská) příslušnost.35 Jiný způsob zapo-
jení jazykových prostředků pro zdůraznění konvertitů se v  analyzovaných 
hrách nevyskytuje.

Prostřednictvím modelových alžbětinských a raně stuartovských her bylo 
ukázáno, jakým způsobem angličtí dramatici tematizovali konverzi, jak vy-
tvářeli postavu konvertity, zobrazovali jeho motivaci ke konverzi a s pomocí 
jakých prostředků konstruovali náboženskou identitu konvertující postavy. 
Konverze byla v  průběhu raně novověkého období celoevropským feno-
ménem a  měla podstatný dopad na  život jedince ve  společnosti. Z  tohoto 
důvodu není překvapivé, že se stala neopomenutelným námětem mnoha tex-
tových, ale i vizuálních médií, které, podobně jako divadelní hry, nespadaly 
do kategorie pramenů vzniklých primárně za účelem vyprávění příběhu kon-
vertující osoby.36 Dramata měla podobně jako letáky a pamfl ety či další pub-
licistické texty především ovlivňovat veřejné mínění. V případě konverzí pak 
bylo jejich primární funkcí varovat publikum před dopady tohoto činu, odra-
dit potenciální zájemce od změny náboženství a zároveň tím utvrdit a zesílit 
národní identitu Angličanů úzce propojenou s konfesní problematikou. 

34 Srov. Montgomery, Marianne: Europe’s Languages on England’s Stages, 1590–1620. Farnham 
2012, s. 4–6. K využití jazykových prostředků na jevišti také podrobněji Dillon, Janette: Lan-
guage and Stage in Medieval and Renaissance England. Cambridge 2006.

35 Obchodník Mercatore: „For salva vostra buona grazia, me come from Turkey.“ Wilson, R.: 
Th e Th ree Ladies of London.

36 K tématu samotných vyprávění o konverzi a jejich funkci v raně novověkém světě, viz Mazur, 
Peter – Shinn, Abigail: Introduction: Conversion Narratives in the Early Modern World. Jour-
nal of Early Modern History, 17, 2013, s. 427–436.
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Resumé

Křesťan, Turek nebo Žid? Postava konvertity očima alžbětinských 
a raně stuartovských dramatiků

Období konfesijní nestability v  Anglii v  16. století končilo postupným 
upevňováním protestantismu po nástupu královny Alžběty I. na trůn. Před-
chozí časté obraty ve víře dané vyznáním panovníka ovšem otevřely otázku 
konverze, která se v 16. století a první polovině 17. století stala rozšířeněj-
ší, a tudíž mnohem diskutovanější problematikou. Změna náboženství byla 
navíc podpořena rozmachem objevných cest a zahraničním obchodem, což 
značně rozšířilo kontakt s cizími zeměmi v kulturně-náboženské oblasti. Di-
vadelní scéna jako jedno z významných veřejných míst hrála v alžbětinské 
a raně stuartovské Anglii neopomenutelnou kulturně-společenskou roli. Dů-
ležitost divadla spočívala v jeho rychlé reakci na aktuální dobové problémy 
a na jevišti tak docházelo i k otevření otázky konvertování prostřednictvím 
dramatizace této záležitosti. Z tohoto důvodu představuje raně novověké di-
vadlo pozoruhodné médium, které umožňuje blíže pochopit, jak bylo utvá-
řeno a ovlivněno vnímání konverze a konvertitů v řadách anglické veřejnosti. 
Otázka být křesťanem, či se stát Turkem nebo Židem se stala v době tzv. zlaté 
éry anglického divadla klíčovým nebo alespoň okrajovým námětem mnoha 
komedií a tragédií. Jejich komparace umožňuje představit a zhodnotit obraz 
konvertity tak, jak byl prezentovaný prostřednictvím alžbětinského a  raně 
stuartovského dramatu.

Klíčová slova: raný novověk, Anglie, divadlo, alžbětinské drama, raně 
stuartovské drama, konvertita, konverze, renegát, Turek, Žid, křesťan

Summary

Christian, Turk or Jew? The Character of a Convertite in the Eyes 
of Elizabethan and Early Stuart Playwrights

Th e period of confessional turbulences in sixteenth century England 
fi nished by the gradual consolidation of Protestantism aft er the succession of 
Elisabeth I. However, previous frequent turns in religion given by the ruler’s 
confession opened the issue of conversion, which became more broaden and 

Křesťan, Turek nebo Žid? Postava konvertity očima 
alžbětinských a raně stuartovských dramatiků
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so that much more discussed topic during the 16th century and in the fi rst half 
of the 17th century. Moreover, the change of religion was supported by the 
expansion of discovery travels and overseas trade, which noticeably extended 
contacts with foreign countries in cultural and religious sphere. A  theatre 
scene as one of important public places played an indispensable culturally-
social role in Elizabethan and Early Stuart England. Th e signifi cance of 
theatre lied in its fast response to topical problems of that time, so that it 
happened that the question of conversion was opened on the stage through 
dramatization of that matter. For that reason, the Early Modern theatre 
represents an outstanding medium, which enables to closely understand 
the process of creating and infl uencing the perception of conversion and 
convertites in English public. Th e question, whether to be a Christian or to 
become a Turk or a Jew, became the crucial or at least fringe issue of many 
comedies and tragedies in the so-called Golden Age of English theatre. Th e 
comparison of plays enables to present and analyse the image of a convertite 
as it was represented in Elizabethan and Early Stuart drama.

Keywords: Early Modern period, England, theatre, Elizabethan drama, 
Early Stuart drama, convertite, conversion, renegate, Turk, Jew, Christian
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Několik poznámek k možnostem 
studia rozsahu vrchnostenského 
hospodaření českých královských 
měst v 18. století (sušický příklad)1

Jan Lhoták

Pozornost, kterou česká historiografi e věnovala hospodářství a hospoda-
ření královských měst v raném novověku, se dosud soustřeďovala především 
na ty tematické okruhy, které pro městské prostředí byly více méně typické. 
Vznikly tak souhrnné práce věnované řemeslné výrobě, měšťanskému pivo-
varnictví či obchodu včetně jeho profi lujících odvětví (sůl, obilí). Fakt, že 
většina královských měst vlastnila velkostatky, badatelé považovali v zásadě 
za samozřejmý a více méně ho přehlíželi. Pokud jim přece jen stál za povšim-
nutí, spokojili se se zmapováním územního rozsahu příslušných panství.2 
Města ovšem kromě pasivního výběru feudální renty („pevných činží“) své 
velkostatky aktivně režijně obhospodařovala a nelišila se v  tomto přístupu 
nijak od svého hlavního ekonomického konkurenta – šlechty. Urození sice 
s režijním hospodařením začali dříve a v rozsahu podstatně velkorysejším, 
přesto však v  intencích, které se posléze uplatňovaly rovněž na  městských 
velkostatcích: již ve druhé polovině 15. století některá města budovala ryb-
níky, v 16. století přibylo vrchnostenské pivovarnictví, dvorová výroba, pří-
padně specializovaná odvětví (železářství). Možnost vzájemného srovnání 
je kromě jen stěží představitelného objemu pramenů komplikována přede-
vším různorodostí dochovaného materiálu, lišícího se v podstatě od vrch-
nosti k vrchnosti a obsahově mnohdy jen částečně příbuzného. Ani v rámci 
jednotlivých stavů – v  našem případě zeměpanských měst – nelze mluvit 
o uniformitě příslušných diplomatických kategorií vrchnostenských regist-
1 Příspěvek vznikl jako dílčí výstup interního grantového systému ZČU, část POSTDOC 2016.
2 Pojem městský velkostatek do literatury zavedl Čechura, Jaroslav: České Budějovice – pří-

klad vytváření městského velkostatku v středověkých Čechách. Jihočeský sborník historický, 54, 
1985, s. 161–171. V obecnějším pohledu Týž: Die Struktur der Grundherrschaft en im mitte-
lalterlichen Böhmen unter besonderer Berücksichtigung der Klosterherrschaft en (= Quellen und 
Forschungen zur Agrargeschichte 39). Stuttgart – Jena – New York 1994. Pro raný novověk 
mají zakladatelský význam klasické práce Slavíka, Františka Augustina: Panství kutnohorské. 
Kutná Hora 1882; Týž: Panství táborské a bývalé poměry jeho poddaných. Tábor 1884. Ana-
lyticky plzeňské dvorové hospodaření zachytil v  rámci šířeji koncipované analýzy Zeman, 
Adolf: Plzeň v první polovině 18. století (poměry hospodářské a sociální) (= Prameny a příspěv-
ky k dějinám města Plzně 7). Plzeň 1947, zvl. s. 94–119.
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ratur. Vedle toho mají relevantní prameny různou dataci, čímž je případná 
komparace jinak srovnatelného materiálu opět ztížena. Teprve pro 18. století 
je k dispozici pramen, který všechna tato úskalí překonává: olbřímí archiv-
ní fond Národního archivu, Tereziánský katastr.3 Masa informací a materie 
v něm obsažených poznatků nedovolují ani v digitálním věku zpřístupnit ho 
v celé jeho šíři formou edice. Již téměř půlstoletí však máme dispozici su-
mář větší části jeho údajů, jenž na první pohled uspokojuje všechny zvídavé 
badatele a nabízí přehlednou formou veškeré podstatné informace.4 Využití 
tohoto sumáře se však již od doby jeho vzniku jeví jako problematické5 a ne-
kritické přejímání údajů z něj může vést k podstatně zkresleným závěrům 
a dezinterpretacím. Tuto diskutabilnost spatřuji ve dvou úrovních – jednak 
ve vypovídací hodnotě samotného tereziánského katastru, jednak ve způso-
bu zpracování sumáře. Nemá smysl zde na všechna možná úskalí a  limity 
upozorňovat a sumarizovat je, soustředím se pouze na jeden konkrétní pro-
blém a jeho demonstrování na konkrétním případě.

Středem naší pozornosti bude Sušice, královské město na  pomezí již-
ních a západních Čech. Nalistováním příslušných stran vydaného sumáře6 
a  s  přehlédnutím jistých potíží s  časovým zařazením jednotlivých hodnot 
zjišťujeme, že Sušice hospodařila na 378,75 strychu dominikálních polí, sou-
středěných u tří poplužních dvorů – Vrabcova, Roku a městského dvora pří-
mo v intravilánu města. Kromě toho se dozvídáme ještě o 194,75 strychu polí 
(117,5 + 77,25) sehnaného rustikálu, u něhož jsme ovšem na pochybách, jak 
přesně s ním bylo nakládáno. A konečně tu jsou in margine uvedeny čtyři 
fi skální (= svobodnické) dvory, jejichž charakter není opět vůbec rozveden. 
Interpretací těchto údajů tak dospíváme k apriornímu závěru, že sušické dvo-
rové hospodaření se omezovalo na tři dvory s průměrnou rozlohou jednoho 
126 strychů a s otazníkem nad dalšími bezmála dvěma sty strychů sehnaného 

3 Klasicky Pekař, Josef: České katastry (se zvláštním zřetelem k  dějinám hospodářským 
a  ústavním). Praha 1932. Srov. ještě Hradecký, Emil: Tereziánský katastr. Rozbor fondu, 
Sborník archivních prací, 6, 1956, s. 105–135. Údaje z fondu pro charakteristiku poddanských 
poměrů vytěžil Chalupa, Aleš: Venkovské obyvatelstvo v Čechách v tereziánských katastrech 
(1700–1750). Sborník Národního muzea, 23, 1969, č. 4–5.

4 Chalupa, Aleš – Lišková, Marie – Nuhlíček, Josef – Rajtoral, František (ed.): Tereziánský 
katastr. Rustikál, svazek 1–2. Praha 1964–1966; Burdová, Pavla – Culková, Dagmar – 
Čáňová, Eliška – Lišková, Marie – Rajtoral, František (ed.): Tereziánský katastr český. 
Svazek 3, Dominikál. Praha 1970.

5 Srov. např. Novotný,  Jan: Nad prvním svazkem edice „Tereziánského katastru českého“. Čes-
koslovenský časopis historický (dále jen ČsČH), 13, 1965, s. 540–543; Maur, Eduard in: 
Příspěvky k historické demografi i Čech 17.–18. století (= Acta Universitatis Carolinae, Philoso-
phica et historica), 3, 1972, Studia historica VIII). Praha 1972, s. 127–130.

6 Burdová, P. – Culková, D. – Čáňová, E. – Lišková, M. – Rajtoral, F. (ed.): c. d., s. 380–381.
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rustikálu. Historická skutečnost ovšem leží poněkud jinde a bez soustavnější 
analýzy dalších pramenů včetně elaborátů tereziánského katastru je téměř 
nemožné ji alespoň v uspokojivé formě rekonstruovat. Široký rozsah tématu 
nedovoluje ani u konkrétní lokality věnovat se všem podstatným aspektům. 
Pro ilustraci jsem zvolil toliko jeden, pro jakékoli uvažování ovšem zásadní: 
rozloha dvorového půdního fondu.

Velkostatek města Sušice měl v okamžiku zahájení prací na tereziánském 
katastru za sebou bezmála třísetletou existenci, přičemž poplužní dvory byly 
v  zásadě jeho nejmladší a  ještě v  době vzniku katastru stále se dotvářející 
složkou.7 Budeme-li postupovat chronologicky, nejdříve prameny informu-
jí o  fungování Špitálského dvora, nacházejícího se za  městskými hradba-
mi na Dolejším Předměstí. Poprvé je uváděn již jako zavedený v roce 1565. 
Nejpravděpodobněji v poslední čtvrtině 16. století se k němu připojil dvůr 
na  Roku, při němž fungoval ovčín. Třetí dvůr město získalo zakoupením 
vsi Bohdašice v roce 1615. Čtvrtý již byl produktem neklidných let třiceti-
leté války: vznikl na troskách vojáky zpustošených dvou selských usedlostí 
v  Dobršíně. Ve  stejné době se poplužní dvůr zřídil ve  Vrabcově, jenž byl 
až do  roku 1603 svobodnickou usedlostí evidovanou v  deskách zemských 
i dvorských. Stejného původu možná byl i Červený dvůr, v berní rule zachy-
cený jako běžná poddanská usedlost a teprve v poslední čtvrtině 17. století 
získaný městskou obcí. Nezpochybnitelně svobodnický charakter naproti 
tomu měly původně Divišov, zakoupený městem v roce 1659, a Hartmani-
ce, nalézající se v intravilánu stejnojmenného městečka a nabyté Sušickými 
v roce 1667. Takto načrnutá síť sušických poplužních dvorů se do počátku 
18. století ještě transformovala – dobršínský dvůr opět nabyl charakteru rus-
tikální poddanské usedlosti, Bohdašice v roce 1711 z důvodu fi nanční tísně 
městská obec prodala a naopak o 17 let později zakoupila (jistě jako kom-
penzaci) svobodnickou usedlost v Malé Chmelné. Tímto ziskem se v roce 
1728 sušická dvorová soustava defi nitivně uzavřela, aby se po 50 letech stala 
hlavním aktérem raabizační reformy, která iniciovala parcelaci dominikálu 
na všech komorních a exjezuitských statcích v habsburské monarchii. 

Již jen v nejnutnější zkratce nastíněný vývoj soustavy sušických popluž-
ních dvorů stírá předchozí poučení z  editovaného sumáře a  dává tušit, že 
skutečný počet dvorů od začátku 18. století neklesl pod sedm. Současně se 
ukazuje, jak významný konstituující faktor v budování dvorového hospoda-
ření města Sušice představovaly svobodnické usedlosti. Zpraveni jsme bez-

7 Podrobně se genezi velkostatku města Sušice věnuji ve  své monografi i Město Sušice a  jeho 
poddaní (v tisku). Dílčím způsobem poslouží Gabriel, Josef Ambrož: Královské město Sušice 
a jeho okolí. Praha 1868. 
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pečně o  čtyřech, pátý zůstává s  otazníkem. Půda svobodníků přitom byla 
započítávána mezi rustikál,8 takže na první pohled nevznikala tendence za-
hrnovat ji do výčtu dvorového hospodářství.

Přejděme nyní k otázce rozlohy dvorového půdního fondu, klíčové pro 
jakékoli další a zevrubnější studium dvorového hospodaření. Na pomyslném 
počátku naší pramenné výbavy paradoxně stojí právě tereziánský katastr, 
neboť se z provenience sušické vrchnostenské kanceláře 17. století, žel, žád-
né souhrné relace a číselná vyjádření nedochovaly. Součástí první fáze prací 
na novém katastru bylo hned na jejich počátku v roce 1713 vyhotovení vrch-
nostenské fase přímo vrchností a následně v roce 1734 její revize (dobovou 
terminologií revizitace).9 De facto stejné „curriculum vitae“ měl v návaznos-
ti na fasi katastr dominikální, tzv. exaequatorium dominicale, vypracované 
roce 1749 a kvůli námitkám ze strany vrchností v roce 1756 aktualizované.10 
Kromě těchto čísel vzniklých iniciativou shora se pro první polovinu 18. sto-
letí dochoval rovněž elaborát z  dílny samotné sušické vrchnostenské kan-
celáře a určený nepochybně hlavně pro její vnitřní potřebu. Nese letopočet 
1740.11 Přestože v ní uváděná čísla budí částečné podezření, neboť jsou zao-
krouhlena na celé desítky, představují ojedinělý zdroj informací bez obdoby. 

Údaje všech pěti elaborátů lze shrnout do následujícího přehledu. Sleduji 
jen ornou půdu, jejíž rozloha má svůj význam pro výpočty dalších důležitých 
ukazatelů nejen u výroby rostlinné (zrnování, hektarové výnosy obilnin), ale 
také živočišné (kupř. počet kusů na výměru orné půdy).

8 Pekař, J.: c. d., s. 107.
9 Národní archiv (dále jen NA), Tereziánský katastr, kart. 717, inv. č. 2363. Revizitace 

neprovedla přeměření půdy u všech dvorů (chybí Rok, Vrabcov). Malá Chmelná (v okamžiku 
vzniku vrchnostenské fase ještě nikoli v majetku sušické obce) prodělala revizitaci již v roce 
1721.

10 Oba elaboráty uloženy in: NA, Exaequatorium dominicale, kart. 92, inv. č. 905.
11 Státní okresní archiv Klatovy, Archiv města Sušice, registratura do  roku 1829, sign. II.3.3, 

„Popsání dvorův, vesnic, mlejnův, rybníkův a jiných nemohovitostí, které obec král. města Sušice 
až posavade possediruje“.
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Tab. 1: Rozloha orné půdy při poplužních dvorech města Sušice podle pra-
menů z let 1713–1756 (ve výsevkových stryších pražské míry)

1713–1714 1734 1740 1749 1756

Špitálský dvůr 189 154 150 160,25 160,25

Malá Chmelná 121,25 140 121,25 121,25

Rok 146,5 ? 200 150,5 228,25

Vrabcov  77,5 ? 120  67,5 106,5

Divišov  62  94,5 100  97,5  97,5

Červený dvůr  85  75,25 130  77,25  77,25

Hartmanice  52,5  65,25  40  65,25  65,25

Σ 612,5 507,25 880 739,5 856,25
Poznámka: Do všech hodnot je započtena výměra lad a porostlin. U Malé Chmelné 
se hodnota 121,25 strychu se kvůli dřívejšímu provedení vizitace vztahuje již k roku 
1721.

Shromážděné hodnoty vykreslují obraz diametrálně odlišný od  údajů 
předkládaných vydaným sumářem. Dostáváme se totiž rázem k hodnotám 
bezmála dvojnásobným, načež počtem dvorů by se sušické městské panství 
dokonce posunulo mezi ta nadprůměrná. Vedle velkých panství českobudě-
jovického a kutnohorského s více než 10 dvory kupř. Plzeň v této době obhos-
podařovala dvorů devět,12 Staré Město pražské šest,13 Sušici nejbližší Klatovy 
rovněž šest14 a např. Beroun pouze jediný. V dané situaci ovšem nešlo ani 
tak o počet dvorů jako o rozlohu k nim přiměřené orné půdy. Ukázat to lze 
na plzeňských dvorech: disponovaly 3681 strychy orné půdy, což odpovídá 
průměru 409 strychů na jeden dvůr, zatímco u Sušice i při počítání s nejvyš-
šími známými hodnotami vychází jen něco přes 120 strychů. V porovnání 
s  obvyklou velikostí poplužního dvora v  Čechách šlo o  výměru podstatně 
podprůměrnou: celozemský průměr činil 334 strychů, v rámci Prácheňského 
12 Zeman, A.: c. d., s. 96. Naproti tomu Kuděla, Jiří: Raabův robotně aboliční systém na pan-

ství města Plzně. Příspěvek k robotní abolici v Čechách v poslední čtvrtině 18. století (dále jen 
Raabův robotně aboliční systém). Praha 1982 (nepublikovaná magisterská diplomová práce, 
Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK), s. 44 hovoří o 10 dvorech.

13 Kuděla, Jiří: Zavádění Raabova robotně aboličního systému na panství Starého Města pražské-
ho. In: Hojda, Zdeněk – Pešek, Jiří – Zilynská, Blanka (rds.): Seminář a jeho hosté. Sborník 
prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového. Praha 1992, s. 263–269 (zde s. 264).

14 Peters, Karel: Raabova reforma na klatovském panství. Časopis Společnosti přátel starožit-
ností, 55, 1947, s. 36–53 (zde s. 44).

Několik poznámek k možnostem studia rozsahu vrchnostenského 
hospodaření českých královských měst v 18. století
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kraje potom 274 strychů.15 Velmi zajímavé je přitom jistě zjištění, že z 856,25 
strychu půdy v roce 1756 bylo jen 377,5 dominikálních a že tudíž podíl rusti-
kálu v dvorovém hospodaření Sušice dokonce převažoval. Opět tu promlou-
vá vliv čtyř svobodství, která se zdaňovala jako běžný rustikál. 

Kolísavost ve  výsevkové míře u  jednotlivých dvorů je na  první pohled 
značná, ne ovšem v dobovém kontextu neobvyklá.16 V našich úvahách ra-
ději postupme dále, a to k převodu údajů ve stryších na jednotky metrické 
soustavy. Nabízí se nejprve využít dobově obecně užívaného vztahu, totiž že 
se jeden výsevkový strych rovnal 792 čtverečním sáhům (varianta 1). Postu-
povat lze ovšem i sofi stikovaněji se znalostí poučky o různém způsobu setí 
podle bonity půdy. Použijeme pro to rozdílu mezi výsevkovým a plošným 
(= 0,285 ha) strychem tak, že využijeme znalosti jejich vzájemného poměru 
v revizitaci tereziánského katastru z roku 1734 (varianta 2).17 Vycházejí nám 
následující hodnoty:

varianta 1 varianta 2

1740 1756 1740 1756

Špitálský dvůr  42,73  45,65  42,75  45,7

Rok  56,97  65,02  71,8  82

Vrabcov  34,18  30,34  43,1  38,2

Červený dvůr  37,03  22,0  42,6  25,3

Divišov  28,48  27,77  28,5  27,8

Hartmanice  11,39  18,59  19,6  32

Malá Chmelná  39,88  34,54  50,3  43,5

Σ ha 250,66 243,91 298,65 294,5

15 Chalupa, A.: c. d., s. 318.
16 Kuděla, J.: Raabův robotně aboliční systém, s. 45, konstatuje totéž pro Plzeň.
17 Pro přepočet byly použity následující čísla a poměry. Pro rok 1740: Špitálský dvůr 150 stry-

chů, 1 : 1; Rok 200 strychů, 1 : 1,26; Vrabcov 120 strychů, 1 : 1,26; Divišov 100 strychů, 1 : 1; 
Červené Dvorce 130 strychů, 1 : 1,13; Malá Chmelná 140 strychů, 1 : 1,26; Hartmanice 
40 strychů, 1 : 1,72. Celková rozloha 298,65 ha. 

 Rok 1756: Špitálský dvůr 160,25 strychů, 1 : 1; Rok 228,25 strychů, 1 : 1,26; Vrabcov 
106,5 strychů, 1 : 1,26; Divišov 97,5 strychů, 1 : 1; Červené Dvorce 77,25 strychů, 1 : 1,13; 
Malá Chmelná 121,25 strychů, 1 : 1,26; Hartmanice 65,25 strychů, 1 : 1,72. Celková rozloha 
294,5 ha.
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Převod na hektary není samoúčelný, protože nám otevírá cestu ke kom-
paraci s  dalším a  jedinečným pramenem, vzniklým jako podklad pro evi-
denci parcelace dvorového půdního fondu (vyhýbám se pojmu dvorový 
dominikál)18 v rámci tzv. raabizace: geometrickým měřením z let 1779–1781. 
Jeho přednost spočívá především v přesnosti měření, poněvadž ho provádě-
li zkoušení geometři. Měrnou jednotkou byly v prvotní fázi čtvereční sáhy, 
později ovšem převáděné kvůli dalšímu zpracování a subrepartici nově vy-
měřované feudální renty na dolnorakouské měřice.19 Všechny pozemky byly 
kromě vlastního změření také kartografi cky vyjádřeny v podrobných mapách 
(není tím pádem znemožněna ani jeho revize prostřednictvím stabilního 
katastru).20 Nesmírně zevrubně pojatý elaborát se vyrovnával s celou řadou 
důležitých problémů, které tereziánský katastr jen zmiňoval.21 Pro patřičnou 
kontextualitu uveďme, že čísla získaná geometrickými pracemi na přelomu 
70. a 80. let 18. století se hromadně přejímala pro potřeby josefského katas-
tru a sloužila tak svému účelu až do zavedení výsledků trigonometrického 
měření pro stabilní katastr. Vzhledem k relevanci a objektivitě čísel uvádím 
tentokráte rozlohu veškeré zemědělské půdy.

18 Pojem dvorový dominikál by stíral skutečnost, že k  poplužním dvorům náležel i  sehnaný 
rustikál. Jeho podíl v sušickém případě přitom nebyl nezanedbatelný. 

19 Veškerá orná půda odpovídala poměru 1 měřice = 528 čtv. sáhů. U lesů byl zvolen poměr 1 
měřice = 1584 čtv. sáhů a u neúrodné půdy („kopaniny, Gestripp, (Stein)bühl“) se 1 měřice 
dokonce srovnávala s 2112 čtv. sáhy. Jedině u pastvin se s ohledem na jejich bonitu používal 
hned několikerý poměr (528 čtv. sáhů, 1056 čtv. sáhů, 1584 čtv. sáhů či dokonce 2112 čtv. 
sáhů). Z těchto důvodů nešlo jednoduše mechanicky přepočítávat celkové hodnoty výměry 
půdy.

20 Samostatnou pozornost raabizačním mapám naposledy věnovala Marečková, Jitka: Soubor 
rukopisných map plzeňského panství v období raabizace koncem 18. století. Historická geogra-
fi e, 36, 2010, č. 2, s. 197–224.

21 Např. započítávání neúrodných polí na Ostré hoře, která se dlouhá léta pronajímala Dobr-
šínským a která tedy musíme připočíst k 102 097 čtv. sáhů. Podle revizitace tereziánského 
katastru z  roku 1734 měla výměru 27 výs. strychů, podle exaequatoria dominicale z  roku 
1749 30 výs. strychů, podle vyměření z  let 1779–1781 celkem 39 251 čtv. sáhů (14,117 ha) 
a podle josefského katastru 42 878 čtv. sáhů. 

Několik poznámek k možnostem studia rozsahu vrchnostenského 
hospodaření českých královských měst v 18. století
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Tab. 2: Rozloha dvorového dominikálu panství města Sušice podle sumáře 
dvorové půdy (na základě geometrického měření z let 1779–1782)

dvůr pole louky zahrady pastviny celkem

Špitálský 
dvůr

141 349 čtv. 
sáhů
50,838 ha

69 281 čtv. 
sáhů
24,918 ha

2087 čtv. 
sáhů
0,750 ha

0 212 717 čtv. 
sáhů
76,506 ha

Malá 
Chmelná

81 854 čtv. 
sáhů
29,440 ha

48 863 čtv. 
sáhů
17,574 ha

1295 čtv. 
sáhů
0,466 ha

60 760 čtv. 
sáhů
21,853 ha

192 772 čtv. 
sáhů
69,333 ha

Rok 153 724 čtv. 
sáhů
55,290 ha

84 617 čtv. 
sáhů
30,434 ha

3877 čtv. 
sáhů
1,394 ha

57 600 čtv. 
sáhů
20,716 ha

299 718 čtv. 
sáhů
107,799 ha

Vrabcov 91 524 čtv. 
sáhů
32,918 ha

55 487 čtv. 
sáhů
19,957 ha

0 2483 čtv. 
sáhů
0,893 ha

149 494 čtv. 
sáhů
53,768 ha

Divišov 64 668 čtv. 
sáhů
23,259 ha

28 015 čtv. 
sáhů
10,076 ha

7325 čtv. 
sáhů
2,634 ha

6831 čtv. 
sáhů
2,457 ha

106 839 čtv. 
sáhů
38,426 ha

Červený 
dvůr

76 772 čtv. 
sáhů
27,612 ha

35 903 čtv. 
sáhů
12,913 ha

5642 čtv. 
sáhů
2,029 ha

18 735 čtv. 
sáhů
6,738 ha

137 052 čtv. 
sáhů
49,292 ha

Hartmanice 31 893 čtv. 
sáhů
11, 471 ha

28 058 čtv. 
sáhů
10,091 ha

33 čtv. sáhů
0,112 ha

832 čtv. 
sáhů
0,299 ha

60 816 čtv. 
sáhů
21,973 ha

Σ 641 784 čtv. 
sáhů
230,828 ha

350 224 čtv. 
sáhů
125,963 ha

20 259 čtv. 
sáhů
7,385 ha

147 241 čtv. 
sáhů
52,956 ha

1 159 408 
čtv. sáhů
417,097 ha

Pramen: Státní okresní archiv Klatovy, Archiv města Sušice, sign. 357, „Verzeichnis der 
sammentlichen herrschaft lichen Gründe, sowohl der vertheilten als beybehaltenen bey 
der königlichen Stadt Schüttenhofen“.

Nicméně ani zde není nekritický přístup zcela na místě. Komparací dvou 
nejdůležitějších elaborátů raabizačního geometrického měření pozorujeme 
některé odchylky. Zatímco tabulka č. 2 shrnuje údaje sumáře, který vyjad-
řoval pozemky jednotlivých dvorů v původní podobě před raabizační par-
celací, potom tabulka č. 3 výchází z  rozpisu půdních přídělů jednotlivým 
novousedlíkům (nazývaným obvykle dominikalisté) a rustikalistům.
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Tab. 3: Rozloha dvorového dominikálu panství města Sušice podle rozpisu 
přidělené rozparcelované dvorové půdy (na základě geometrického měření 
z let 1779–1782)

dvůr pole louky zahrady pastviny celkem

Špitálský 
dvůr

141 348 čtv. 
sáhů
50,838 ha

65 858 čtv. 
sáhů
23,687 ha

2722 čtv. 
sáhů
0,979 ha

0 209 928 čtv. 
sáhů
75,505 ha

Malá 
Chmelná

79 735 čtv. 
sáhů
28,678 ha

50 970 čtv. 
sáhů
18,332 ha

1294 čtv. 
sáhů
0,466 ha

60 760 čtv. 
sáhů
21,853 ha

192 759 čtv. 
sáhů
69,330 ha

Rok 153 414 čtv. 
sáhů
55,178 ha

84 892 čtv. 
sáhů
30,533 ha

3873 čtv. 
sáhů
1,393 ha

57 600 čtv. 
sáhů
20,716 ha

299 779 čtv. 
sáhů
107,822 ha

Vrabcov 91 524 čtv. 
sáhů
32,918 ha

55 485 čtv. 
sáhů
19,957 ha

0 2483 čtv. 
sáhů
0,893 ha

149 492 čtv. 
sáhů
53,768 ha

Divišov 64 655 čtv. 
sáhů
23,254 ha

27 716 čtv. 
sáhů
9,969 ha

7621 čtv. 
sáhů
2,741 ha

6831 čtv. 
sáhů
2,457 ha

106 823 čtv. 
sáhů
38,426 ha

Červený 
dvůr

76 764 čtv. 
sáhů
27,610 ha

35 899 čtv. 
sáhů
12,912 ha

5641 čtv. 
sáhů
2,029 ha

18 735 čtv. 
sáhů
6,738 ha

137 039 čtv. 
sáhů
49,289 ha

Hartmanice 31 893 čtv. 
sáhů
11, 471 ha

28 056 čtv. 
sáhů
10,091 ha

33 čtv. sáhů
0,112 ha

832 čtv. 
sáhů
0,299 ha

60 814 čtv. 
sáhů
21,973 ha

Σ 639 333 čtv. 
sáhů
229,947 ha

348 876 čtv. 
sáhů
125,480 ha

21 184 čtv. 
sáhů
7,720 ha

147 241 čtv. 
sáhů
52,957 ha

1 156 634 
čtv. sáhů
416,006 ha

Pramen: Státní okresní archiv Klatovy, Archiv města Sušice, sign. 359, „Geomet-
rische Realausmessungs-Tabell D (der bey Verstückung der Mayerhöfe emphiteutisch 
vertheilten herrschafl ichen Dominical Gründe) bey der königlichen Stadt Schittenhofen 
angehörigen Dorff schaft en.“

Několik poznámek k možnostem studia rozsahu vrchnostenského 
hospodaření českých královských měst v 18. století
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I  pokud bychom připustili změny způsobené přechodem některých 
pozemků v rámci jejich způsobu využití, musela by se alespoň v celkových 
součtech shodovat. Význam hektarové odchylky jistě nemusíme přeceňo-
vat, avšak na druhou stranu je varovným signálem, že ani i v tomto případě 
není bedlivosti nazbyt. Je spíše na místě ptát se po způsobu vyhotovení obou 
elaborátů. Geometři dorazili na sušické panství až v průběhu roku 1779, tj. 
v  momentu, kdy již původní pozemky byly rozparcelovány (anebo přinej-
menším alespoň většina z nich). Dojít k číslům, která uvádí tabulka č. 2, tedy 
mohli jedině zaměřením rozparcelovaných pozemků a rekonstrukcí původ-
ního stavu. 

Podstatně výraznější odlišnosti vyplouvají na povrch při konfrontaci čtyř 
řad čísel tereziánského katastru a  soupisu z  roku 1740 s  raabizačním geo-
metrickým měřením. Zatímco u  některých dvorů jsou hodnoty víceméně 
stabilní anebo se alespoň pohybují v intervalech vysvětlitelných nepřesnos-
tí měření (Špitálský dvůr, Divišov, Vrabcov), zjišťujeme u  ostatních dosti 
podstatné odchylky. Příčiny takových rozdílů lze spíše jen tušit. Musíme si 
být předně vědomi limitů, kterými jsou zatíženy přepočty z  výsevkových 
na  plošné strychy, a  s  tím spojených problémů kolem hustoty setby.22 Vy-
loučit nemůžeme ani změny v konkrétním využívání půdy (např. orná půda 
mezi luka) anebo okolnost, že některá půda se dočasně propachtovala a tu-
díž se nezapočítávala.23 Nemuselo se jednat jen o  jednotlivé pozemky, ale 
i o celé dvory. Vyjímaje specifi ckou situaci kolem celoplošně zaváděné arendy 
městského obecního hospodářství dle nařízení Marie Terezie z roku 1752, šlo 
o krátkodobý pacht poplužního dvora Hartmanice v podstatě po celou třetí 
čtvrtinu 18. století z důvodu jeho nízké výnosnosti. Doklady, byť izolované, 
jsou ovšem i o pronájmech dalších dvorů. 

Následkem shora uvedených důvodů se odlišují i celkové hodnoty dvo-
rové půdy. Na  tomto místě je užitečné zdůraznit, že když jsme ignorovali 
variabilitu poměrů mezi výsevkovým a plošným strychem a strychy rovnou 
násobili v  poměru 1:1 jednotně 792 čtv. sáhy (varianta 1), dostali jsme se 
k hodnotám 250,8 ha (1740) a 244,25 ha (1756), které se již podstatně při-
bližují raabizačnímu měření. V každém případě je bez diskuse, že orná půda 
sušických poplužních dvorů oscilovala kolem půl třetího sta hektarů, takže 

22 Maur, Eduard.: Zemědělská výroba na  pobělohorském komorním velkostatku v  Čechách. 
Prameny a studie, 33. Praha 1989, s. 27. V první polovině 18. století se pole ani pro potřeby 
vyjádření jejich „arey“ ještě nepřeměřovala a spoléhalo se pouze na odhad.

23 Sušická vrchnost kupř. dlouhodobě pronajímala neúrodné polnosti na Ostré hoře dobršínským 
sedlákům a podruhům. Dobrá dokumentovatelnost v tomto případě však dovolila s takovou 
eventualitou počítat, takže uvedená čísla ornou půdu na Ostré hoře zahrnují.
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čistě mechanicky vyjádřeno, jeden dvůr hospodařil v průměru na 35 hekta-
rech orné půdy. Je rovněž žádoucí povšimnout si okolnosti, že hodnoty exae-
quatoria dominicale jsou vyšší než údaje pramene místní provenience pro 
potřeby samotné vrchnosti, takže by tu rozhodně neplatil axiom o záměr-
ně zkreslovaných údajích ze strany vrchnostenských úředníků, zaručujících 
svou objektivitu přísahami. Krátký exkurz do rozsahu dvorového hospodaře-
ní města Sušice současně naznačuje, jakým limitům a jaké relativitě podléhají 
číselné údaje jak tereziánského katastru jako takového, tak i  jeho moderní 
„edice“. Vědomi si omezení sumáře tereziánského katastru, lze si jen domýš-
let, jak významně by podrobnější analýza ad fontes ovlivnila naše představy 
o rozsahu a formě podstatně rozsáhlejších dvorových soustav u měst, která 
svůj velkostatek budovala nerušeně od pozdního středověku a nebyla zbrždě-
na konfi skacemi (Kutná Hora, České Budějovice, Most).

Několik poznámek k možnostem studia rozsahu vrchnostenského 
hospodaření českých královských měst v 18. století
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Přílohy:

Obr. 1:

Popis poplužních dvorů a ostatních režijních provozů města Sušice 
z roku 1740 (Státní okresní archiv Klatovy, Archiv města Sušice, 

registratura do roku 1829, sign. II.3.3.)
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Resumé

Několik poznámek k rozsahu vrchnostenského hospodaření 
českých královských měst v 18. století a možnostem jeho studia 

(sušický příklad)

Příspěvek se pokouší analyzovat jeden vybraný problém z široké a českou 
historiografi í jen velmi málo bádané tématiky městského vrchnostenského 
hospodaření v raném novověku. Různorodost dochovaného písemného ma-
teriálu jednotlivých měst brání porovnávat situaci v jediném časovém hori-
zontu. Tuto potíž odstraňuje až tzv. tereziánský katastr z let 1713–1756, jenž 
je od šedesátých let minulého století zpřístupněn obsáhlou edicí-sumářem. 
Její používání však je problematizováno a také autor na příkladu královské-
ho města Sušice (Schüttenhofen) v jihozápadních Čechách dospívá k závěru, 
že údaje v sumáři nemusejí zdaleka odpovídat historické skutečnosti. Město 
Sušice mělo v průběhu 18. století celkem sedm poplužních dvorů, zatímco 
sumář zaznamenává tři. Rozdíly nastávají i  ve výměře dvorové půdy, v  čí-
selných hodnotách se liší údaje jak na místní úrovni (popis sušických dvorů 
z roku 1740), tak jednotlivé elaboráty tereziánského katastru (dominikální 
fase, exaequatorium dominicale). Shromážděním všech známých hodnot 
lze dospět k závěru, že celkový rozsah dvorového půdního fondu se u Sušice 
pohyboval od 250 do 300 hektarů a že na  jeden dvůr vycházela průměrná 
rozloha 35 až 42 hektarů (tj. zhruba 100 až 120 strychů). Ve srovnání s jinými 
městskými velkostatky tedy Sušice byla co do počtu dvorů v podstatě prů-
měrná až nadprůměrná, avšak rozlohou půdy připadající na  jeden dvůr se 
dostávala podstatně níže (např. Plzeň disponovala 409 strychy).

Klíčová slova: velkostatek, královská města, Sušice, poplužní dvory, 
agrární dějiny

Summary

Some Observations on Seignorial Economy 
of Bohemian Royal Towns in the Eighteenth Century 

and its Study Opportunities (the Case of Sušice)

Th e article deals with the analysis of one selected problem from a broad 
range of topics concerning royal seignorial economy in Early Modern period, 
the issue only rarely discussed in the Czech historiography. Th e variety of 

Několik poznámek k možnostem studia rozsahu vrchnostenského 
hospodaření českých královských měst v 18. století
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preserved written sources of individual towns does not allow to compare 
the situation in a concrete time period. Such a diffi  culty was eliminated only 
by so-called Th eresian land register (1713–1756), which has been available 
via the wide edition – summary since 1960s. However, its usage is rather 
problematic so that through the case of the royal town Sušice (Schüttenhofen) 
in south-western Bohemia, the author comes to the conclusion that data in 
summaries do not have to correspond to historical reality. Th e town of Sušice 
owned seven meyerhofs during the course of the 18th century, whereas the 
summary records only three of them. Another diff erences might be found 
yard’s land area, fi gures vary at a local level (a description of yards belonging 
to Sušice from the year 1740) as well as in individual parts of Th eresian land 
registry (dominical property – fase, exaequatorium dominicale). Based on 
collected data, it may be stated that the total land area of yards owned by 
Sušice ranged from 250 to 300 hectares and one yard has an average size 
between 35 and 42 hectares (i.e. approximately 100 or 120 strychů). In 
comparison with other borough landed estates, it might be concluded that 
Sušice owned average number of yards (or little bit more), however the town 
had much less land area belonging to one yard (e.g. Pilsen disposed of 409 
strychů).

Keywords: Borough landed estate, royal cities, Sušice, meyerhof, agrarian 
history
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Sbírka sádrových odlitků antických 
děl na německé filozofické fakultě 
v Praze1

Karla Vymětalová

Když v roce 1882 došlo k rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v Pra-
ze na dvě samostatné části, ne vše šlo dělit. Platilo to zejména pro vědecké 
ústavy a sbírky, které k jednotlivým fakultám patřily. V případě fi lozofi cké fa-
kulty se jednalo mj. i o sbírku sádrových odlitků antických děl, která vznikla 
jen o deset let dříve z iniciativy prvního držitele nově zřízené stolice klasické 
archeologie v  Praze, prof.  Otto Benndorfa,2 a  byla po  rozdělení univerzity 
přičleněna k německé fi lozofi cké fakultě.3

Vytvořením kolekce sádrových odlitků antických děl se prof. Benndorf 
přihlásil k tradici obdobných sbírek, jež vznikaly od konce 18. století (doby 
klasicismu)4 jak ze soukromé iniciativy a zájmu o období antiky, tak i u ve-
1 Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě 

2016–2018 Rozvoj interdisciplinarity a  internacionalizace výzkumných center se zaměřením 
na kulturní dějiny.

2 K  němu mj.: Otto Benndorf. In: Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen 
Länder. I. Band. Hrsg. von Heribert Sturm. München – Wien 1979; Conze, Alexander: 
Biographie Otto Benndorfs. Aus Band XII (Die Toten des Jahres 1907) des Biographischen 
Jahrbuches von A. Bettelheim. Berlin 1909; Swoboda, Heinrich: Otto Benndorf. Deutsche 
Arbeit, VI, 1906/1907, s. 390–393; Otto Benndorf. Nachruf. Jahresheft e des Österreichischen 
Archäologischen Instituts in Wien, X. Band, 1907, Beibl. s. 1–6; Szemethy, Herbert: Die 
österreichischen Trysa-Expeditionen im Bewußtsein der Öff entlichkeit des 19. Jahrhunderts. 
In: Asamer, B. – Wohlmayr, W.: Akten des 9. Österreichischen Archäologentages 2003, 
s. 195–199; Kepartová, Jana (ed.): Korrespondenz Lanna – Benndorf. In: Vila Lanna – Antika 
a Praha 1872. Symposium 23.–24. 9. 1992. Praha 1994, s. 109–144.

3 Na české fi lozofi cké fakultě stolice klasické archeologie vznikla teprve později. Po  tragické 
smrti Miroslava Tyrše v  roce 1884, který se pro dějiny umění habilitoval na  pražské 
polytechnice prací o Láokoóntovi, se jejím skutečným zakladatelem stal v prvním desetiletí 
20. století Hynek Vysoký, a to poté, co mu bylo uznáno rozšíření jeho habilitace pro klasickou 
fi lologii. Souběžně začala vznikat i archeologická sbírka, v níž ale, na rozdíl od té německé, 
bylo více originálů než sádrových odlitků (celkem 20 kusů). Bouzek, Jan – Klůsová, Tereza: 
Dějiny sbírky odlitků Univerzity Karlovy v  Praze. (Expozice antického umění v  Litomyšli 
a Hostinném. Tři statě o jejich minulosti a současnosti). In: Pomezí Čech a Moravy. Sbírka prací 
ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy, sv. 4. Litomyšl 2000, s. 425–430 (hic 
s. 426). Dále Bouzek, Jan: Centenary of the Institute for Classical Archaeology of the Charles 
University. Acta Universitatis Carolinae – Philologica et historica, 5, 1972, s. 111–112.

4 Práci o  napodobování řeckých děl v  malířství a  sochařství vydal již Johann Joachim 
Winckelmann – Winckelmann, J. J.: Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke 
in der Malerey und Bildhauerkunst. 2. vermehr. Aufl . Dresden – Leipzig 1756.

Historica Olomucensia 53–2017 (175–191)
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řejných vzdělávacích a výchovných institucí (muzeí a vysokých škol) s cílem 
přiblížit významná díla zejména řeckých umělců či jejich římských kopistů5 
širší veřejnosti i zájemcům o studium dějin klasického starověku a umění.6 
Obsah univerzitního sběratelství, jež vrcholí právě v druhé polovině 19. sto-
letí a mělo úzké vazby na  jednotlivé vědecké ústavy příslušných fakult, lze 
charakterizovat třemi slovy: výuka, výzkum, veřejná prezentace. Zaklada-
telský počin Otty Benndorfa byl, kromě „inspirace“ cizinou (Německem), 
podnícen dozajista i  jeho účastí na  archeologických výzkumech rakouské 
expedice vedené prof. Alexandrem Conze,7 které probíhaly na ostrově Samo-
thraké v roce 1875, snad i touhou po větším zviditelnění nově zřízené, v ra-
kouské monarchii po Vídni teprve druhé stolice klasické archeologie, jejímž 
byl držitelem.

Úkoly a důležitost podobných sbírek sádrových odlitků (pro vzdělání šir-
ší veřejnosti, pro školské účely, ale i pro vědu jako takovou) velmi podrobně 
popsal třetí držitel stolice klasické archeologie v Praze, prof. Wilhelm Klein, 
v  článku Die Aufgaben unserer Gipsabguss-Sammlungen.8 Jeho příspěvek 
byl obranou i určitou apoteózou kolekcí, kterých se koncem 19. a počátkem 
20. století začaly mnohé instituce zbavovat, podléhajíce změně uměleckého 
vkusu, jenž přestal v antice hledat zdroj věčné inspirace, i dehonestujícímu 
pohledu na sádrové „náhražky“ „skutečných“ řeckých a římských originálů 
ve výstavních expozicích muzeí či jiných kulturně vzdělávacích institucí.

Prof.  Klein byl jiného názoru. Domníval se, že obdobné sbírky mo-
hou přispívat k vzdělání, ale i potěše širší veřejnosti. „Was keines der Ori-
ginalmuseen haben kann, sehen wir hier. Aus allen Gegenden wird das 
5  Mramorové či bronzové kopie děl zejména těch nejznámějších řeckých sochařů vznikaly 

již ve  starověku, kdy jejich majiteli se stávali bohatí příslušníci římské společnosti, kteří 
je vystavovali na  odiv ve  svých domech i  venkovských villách; mohly ale zdobit i  veřejné 
reprezentační prostory. Pro vyhotovení takovýchto kopií byly nejprve zhotovovány sádrové 
odlitky – jejich dílna byla např. objevena v  roce 1952 v  italských Baiích (viz Landwehr, 
Ch.: Die antiken Gipsabgüsse aus Baiae. Griechische Bronzstatuen in Abgüssen römischer Zeit. 
Vorwort von Walter-Herwig Schuchhardt. Berlin 1985).

6 První větší sbírku sádrových odlitků vytvořil blízký přítel J. Winckelmanna Anton Raphael 
Mengs, který, ve službách saských panovníků, jimi vyzdobil přízemí Albertina v Drážďanech. 
Viz Kiderlen, Moritz: Die Sammlung der Gipsabgüsse von Anton Raphael Mengs in Dresden. 
München, Biering & Brinkmann 2006.

 První sbírku sádrových odlitků určenou k vědeckým účelům založil klasický fi lolog, držitel 
první stolice (klasické) archeologie v  Německu, Friedrich Gottlieb Welcker v  roce 1827 
na  univerzitě v  Bonnu. In: https://de.wikipedia.org/wiki/Akademisches_Kunstmuseum 
[cit. 11. 2. 2017].

7 K němu viz https://de.wikipedia,org/wiki/Alexander_Conze [cit. 11. 2. 2017].
8 Klein, Wilhelm: Die Aufgaben unserer Gipsabguss-Sammlungen (dále jen Die Augaben), 

Museumskunde, VIII. Jhg., 1912, s. 1–10, 100–114.
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Wertvollste, soweit man dessen nur im Abguß habhaft  werden kann, zusam-
mengetragen, und indem es nach wissenschaft lichen Gesichtspunkten seine 
Anordnung erfährt, tritt das Einzelstück aus seiner Vereinsammlung heraus, 
erhält neues Licht von der nächsten Umgebung, in die es eingeordnet wird. 
Im Museum, in dem das Original steht, ist dieses gewiß anspruchsvoll, oft  
recht geschmackvoll aufgestellt und seinem Range angemessen räumlich be-
tont. Diese äußeren Mittel sind für die Abgußsammlung stillos. Hier soll das 
Werk in anderer Weise zur Geltung kommen, förmlich als Glied einer Kette. 
Der idealste Zweck, der erstrebt wird, ist der, seine kunstgeschichtliche Be-
deutung in der kürzesten Formel zur Anschauung zu bringen.“9

Považoval je za místa, kde se lidé, kteří nemají dostatečné fi nanční pro-
středky a vhodné podmínky pro cesty do ciziny, mohou na  jednom místě 
seznámit s nejvýznamnějšími díly, která jsou jinak rozptýlena po evropských, 
ale i zámořských muzeích. Díly, jež se v jeho době často stávala i majetkem 
soukromníků, a tím byla širšímu okruhu návštěvníků pro budoucnost zcela 
uzavřena. Ve sbírkách sádrových odlitků se s antickým uměním mohli popr-
vé setkat i ti nadšenci, kteří žili ve státech na sever od bývalého imperium Ro-
manum, takže jejich možnost bezprostředního setkání s antikou byla mizivá. 
(To byl, přes určité sběratelské aktivity barona Františka Kollera10 či rytíře 
Vojtěcha Lanny,11 i případ českých zemí, ve kterých – na rozdíl od sousedů – 
nevzniklo samostatné muzeum originálního antického umění.)12 

Výhodou odlitků bylo dle prof. Kleina i to, že se s nimi dá vědecky expe-
rimentovat, aniž by vznikla obava z nenávratného poškození díla. Sádrový 
odlitek byl pro něj corpus vile.13 Lze k němu dle libosti přidávat doplňky vy-
tvořené dle originálů nacházejících se rozptýleně v nejrůznějších světových 

9 Klein, W.: Die Aufgaben, s. 9.
10 Když po  smrti barona Kollera došlo k  rozprodeji jeho bohaté sbírky ze zámku v Obříství, 

Národní muzeum, které dávalo přednost nákupu památek české provenience, o  ně zájem 
neprojevilo. „Pro české prostředí oné doby je snad příznačné, že se nenašel jediný mecenáš 
nebo sběratel, který by aspoň část sbírky z Obříství odkoupil.“ Dufková, Marie – Ondřejová, 
Iva: Historie sběratelství antických památek v českých zemích. Praha 2006, s. 49–69 (hic s. 57).

11 Tamtéž, s. 97–101.
12 K sbírkám antického umění u nás viz Bouzek, Jan a kol.: Hlavní antické sbírky v Čechách 

a na Moravě. Časopis Národního muzea, 140, 1971, s. 129–161.
13 „Eine der wichtigsten Aufgaben einer Abgußsammlung von Antiken darin besteht, den 

Kampf mit den Schäden, die der Zahn der Zeit wie der Meißel der Restauratoren denselben 
zugefügt hat, aufnehmen und auch vor den Zutaten der römischen Kopisten nicht Halt zu 
machen. Als Ergebnis dieses Kampfes besitzen wir schon eine stattliche Reihe von zum Teil 
allbekannten Statuen im Abguß in einer dem originalen Werke weit mehr angenährten 
Gestalt als diejenige, in der es im Antikensaal erscheint.“ Klein, W.: Die Aufgaben, s. 100.
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muzeích, či odebírat části, které byly k sochám přidány již římskými kopisty 
nebo až v době renesance a později. 

Sádrové odlitky – seřazeny do  chronologické řady a  řádně popsány – 
mohly dle něj zvídavému návštěvníkovi také podat přehled vývoje antického 
umění od  jeho archaických počátků až po pozdně římské období, což mu 
ve sbírkách originálů, jež nemusely vždycky rovnoměrně jednotlivá umělec-
ká období reprezentovat, nebylo často nabídnuto. Zárukou kvalitní prezenta-
ce sbírek byl i fakt, že byly spravovány držiteli stolic klasické archeologie, tzn. 
odborníky, kteří je využívali i k vědeckým účelům. Wilhelm Klein jejich práci 
přirovnal k zpracování textu antického autora klasickým fi lologem, „bei der 
es doch auch nicht ohne Eingriff e abgeht“.14 

Byl si vědom toho, že sádrové odlitky ve srovnání s originály mohou pů-
sobit nevěrohodně, protože jsou mnohdy poškozeny. Na druhé straně byl ale 
názoru, že tato poškození mohou být menší než ta, která na původních dílech 
způsobil zub času nebo nešikovná ruka restaurátora. To, co je nejpodstatněj-
ším rozdílem mezi originálem a jeho sádrovou kopií, lze dle něj vyjádřit krát-
kým shrnutím: „Es tut keine Wunder. … In den Antikensälen der Museen 
wird der Zauber, der vom Original ausgeht, sofort fühlbar, er steigert sich vor 
dem großen Kunstwerk bis zum Eindruck eines Erlebnisses. Dieselbe Ge-
stalt, die ihm im Abguß selbst in künstlerisch reiner Form immer im Reich 
des Gegenständlichen blieb, tritt sie ihm mit der Macht einer Persönlichkeit 
nahe. Jetzt erst fühlt er sich berufen, von ihre zu erzählen, zu schreiben und 
zu schwärmen.“15 

Na univerzitě v Praze Benndorfova sbírka nebyla ale první, měla „před-
chůdce“,16 a  to na  konci 18. století. Tehdy kunsthistorik František Lothar 
Ehemant (1748–1782),17 jenž v Praze na univerzitě přednášel od roku 1775 
„řeckou archeologii“, univerzitě odkázal svou daktyliothéku,18 která se ale bo-
hužel nedochovala.19 Sbírky vznikaly i mimo vysokoškolské prostředí – např. 
sbírka českého šlechtice hraběte Ervína Nostitze, jenž pořizoval fi nančně ná-
kladné odlitky podle originálů uchovávaných v muzeích v Neapoli a Římě. 
Velkou část sbírky posléze věnoval Společnosti vlasteneckých přátel umění 

14 Tamtéž, s. 107.
15 Tamtéž, s. 113.
16 Dufková, M. – Ondřejová, I.: c. d.; Bouzek, J. – Klůsová, T.: c. d., s. 426.
17 Prahl, Roman: K počátkům a předpokladům dějin umění (František Lothar Ehemant). Umění, 

52, 2004, č. 1, s. 3–10.
18 Daktyliothéka je sbírka odlitků antických gem.
19 Bouzek, J. – Klůsová, T.: c. d., s. 426.
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(Privat-Gesellschaft  patriotischer Kunst-Freunde),20 jež byla založena v roce 
1796 v Praze a  stala se iniciátorkou o něco pozdějšího otevření Akademie 
umění, která sbírku sádrových odlitků (nejen antických soch) využívala i pro 
potřeby výuky založené mj. i na kreslení podle vzorů – odlitků významných 
uměleckých památek. V  roce 1840 byly některé odlitky21 převezeny z  pro-
stor Akademie do Obrazárny Společnosti, umístěné nejprve v Černínském, 
později v  Šternberském paláci. Ta je pak v  roce 1889 předala do  správy 
prof. Kleina, a tím i do inventáře a majetku Archeologického ústavu německé 
Karlo-Ferdinandovy univerzity.22

Záměrem Otto Benndorfa bylo nejen seznámit pražské umělce a  širší 
veřejnost s díly antického umění, ale i zviditelnit klasickou archeologii v po-
někud maloměšťáckém prostředí česko-německé Prahy. Jeho snahy se setka-
ly s úspěchem. Na nákup sbírkových předmětů získal od ministerstva kultu 
a vyučování částku 2 500 zlatých „a rychlost, s jakou bylo muzeum zřízeno, 
svědčí jak o úsilí Benndorfa samého, tak o  snadnosti transakcí v obchodu 
s  odlitky“.23 Když rok po  založení sbírky byl Otto Benndorfem vydán její 
první katalog, čítal přes 200 položek.24 Byl v něm mimo jiné i zmíněn ma-
teriál, z něhož byly originály zhotoveny, místo jejich původu i místo, kde je 
nyní originál k  vidění, jeho rozměry, podrobnější popis. Cenný byl odkaz 
na seznamy sádrových odlitků jiných institucí. Kromě zmíněného obsahova-
la archeologická sbírka dle katalogu také dvě skříně s antickými a novějšími 
mincemi (pozůstatek dřívějšího numismatického kabinetu), čtyři série cvič-
ných listů od Conzeho k archeo logii,25 třináct kusů Overbeckových Abbil-
dungen aus der Geschichte der griechischen Plastik,26 pět exemplářů 
Michaelisova Parthenonu,27 čtyři kusy Benndorfovy knihy Metopen von Seli-

20 In: https://cs.wikipedia.org/wiki/Společnost_vlasteneckých_přátel_umění [cit. 1. 5. 2016].
21 Z více než 250 převedených kusů bylo jen 40 z nich kopiemi antických děl.
22 Dufková, M. – Ondřejová, I.: c. d., s. 112; Bouzek, J. – Klůsová, T.: c. d., s. 425.
23 Bouzek, J. – Klůsová, T.: c. d., s. 426.
 V  pamětním spise Die Deutsche Karl-Ferdinands-Universität in Prag unter der Regierung 

seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph I., s. 457 se uvádí, že ministerským výnosem 
z 30. dubna 1872 byla na první tři roky na nákup vyčleněna částka 3 000 zl.

24 Benndorf, Otto: Verzeichnis der archaeologischen Sammlung im Clementinum zu Prag. 
Prag, Selbstverlag 1873. Dvacetistránkový katalog obsahoval celkem 201 položek sádrových 
odlitků.

25 Conze, Alexander: Vorlegeblätter für archäologische Übungen. Wien 1869.
26 Overbeck, Johannes Adolf: Abbildungen aus der Geschichte der griechischen Plastik. Zum 

Gebrauche bei Vorlesungen zusammengestellt. Leipzig 1870.
27 Michaelis, Adolf (Hrsg.): Der Parthenon. Text. Leipzig 1870; Tafeln. Leipzig 1871.
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nunt28 a dvacet jedna otisků řeckých nápisů z Postolakkas. O šest let pozdě-
ji, když prof. Benndorf při svém odchodu na vídeňskou univerzitu předával 
svou stolici Eugenu Petersenovi, vzrostl jejich počet již na 280 a zahrnoval 
i  malou sbírku originálů, které Benndorf získal během své cesty po  Dácii. 
Ty byly rozmnoženy ještě nákupem předmětů v Athénách, který v roce 1876 
ministerstvo kultu a vyučování z vlastních prostředků zafi nancovalo.29

V prvních letech existence byla sbírka sádrových odlitků spojena se star-
ší numismatickou kolekcí,30 která pak v  prostoru sbírce vyhrazeném byla 
uložena ve  dvou zvláštních skříních. K. u. k. archaeologisches und numi-
smatisches Kabinett (cís. a král. archeologický a numismatický kabinet), jak 
zněl prvotní název, byl v roce 1873 přejmenován na k. u. k. archaeologische 
Samm lung (cís. a král. archeologickou sbírku) a v roce 1888 bylo v souvislosti 
s touto sbírkou poprvé použito spojení Archaeologisches Institut (Archeolo-
gický ústav), které pak bylo uváděno v úředních spisech německé univerzity 
až do ukončení její činnosti v květnu 1945.31

Archeologická sbírka se nacházela původně ve dvou místnostech v pro-
storách Klementina (v  dřívějším fyzikálním kabinetu), které tehdy posky-
tovalo přístřeší nejen nerozdělené fi lozofi cké fakultě Karlo-Ferdinandovy 
univerzity (sedmi posluchárnám pro fi lologicko-historické obory, univer-
zitní knihovně, zoologickému a  mineralogickému kabinetu), ale také aka-
demickému gymnáziu a soukromé malířské akademii. Nedostatek místa se 
dotýkal všech a zvyšující se počet posluchačů i nově zřizovaných stolic (mj. 
stolice klasické archeologie či třetí stolice klasické fi lologie) vedl v sedmde-
sátých letech 19. století k diskuzím požadujícím stavbu nové budovy. Jedním 
z  iniciátorů těchto přípravných jednání byl prof.  Benndorf, jenž v  nových 
prostorách chtěl vytvořit velký uměnovědný ústav, jenž by mj. zahrnoval i ar-
cheologickou sbírku. 

28 Benndorf, Otto: Die Metopen von Selinunt: mit Untersuchungen über die Geschichte, die 
Topographie und die Tempel von Selinunt. Berlin 1873.

29 Praschniker, Camillo: Die Sammlung des Archäologischen Instituts der deutschen Universität 
in Prag. Sudeta. Zeitschrift  für Vor- und Frühgeschichte, V. Jhg., 1929, s. 15–23, hic s. 16.

 K nejvýznamnějším ziskům nákupu v Athénách patřilo mramorové Hekataion, které Praze 
věnoval jako osobní dar tehdejší ministr kultu a vyučování Karl von Stremayr. Později bylo, 
v rámci výměn, předáno do Uměleckohistorického muzea ve Vídni. Viz Petersen, Eugen: 
Die dreigestaltige Hekate. Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen aus Öster reich-
Ungarn, IV. Jhg., 1880, s. 140–174; Týž: Die dreigestaltige Hekate. Archaeologisch-epigraphis-
che Mittheilungen aus Österreich-Ungarn, V. Jhg., 1881, s. 1–84.

30 Poprvé je císařský a královský numismatický kabinet doložen k roku 1823, ale jeho počátky 
lze vysledovat do století osmnáctého.

31 Bouzek, J. – Klůsová, T.: c. d., s. 425.
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Jednání kolem plánů stavby i vhodného umístění budovy byla velmi složi-
tá a lze je rozdělit do několika etap.32 Ve výsledku však vedla k smetení celého 
plánu ze stolu jak ze strany pražského magistrátu, tak i ministerstev školství 
a fi nancí ve Vídni. Je možné, že i neúspěch těchto jednání, která mohla od-
krýt složitost poměrů v česko-německé Praze i vztahů mezi Vídní a hlavním 
městem Království českého, přispěly v  roce 1879 k  Benndorfovu odchodu 
na vídeňskou univerzitu, kde se stal nástupcem prof. Alexandra Conzeho. 

Zpočátku vše ale vypadalo slibně. V roce 1874 ministerstvo kultu a vy-
učování povolilo prof. Benndorfovi zahájit předběžná jednání k plánované 
univerzitní novostavbě s renomovaným českým architektem Josefem Zítkem, 
který sice v té době jako profesor Vysoké školy technické byl již v důchodu, 
ale úkolu se rád ujal.33 Plány byly projektovány pro pozemek nacházející se 
na vltavském nábřeží, mezi klášterem křižovníků a řetězovou lávkou naproti 
Rudolfi na, s jehož stavbou se v té době (od roku 1876) mělo dle návrhů ar-
chitektů Josefa Zítka a  Josefa Schulze započít. Vyhlédnutý pozemek patřil 
městu a předpokládal se jeho odkup, který však ztroskotal na přemrštěných 
fi nančních požadavcích ze strany městských radních.34 Základ měla tvořit 
stavba velkého uměnovědného ústavu, „das über seine nächsten, dem Uni-
versitätsunterricht dienenden Zwecke hinaus auch für die künstlerische und 
kunstgewerbliche Produktion der Stadt und als Mittel der Volksbildung von 
Beudetung sein würde“.35 

Ústředním místem ústavu měla být sbírka sádrových odlitků, která by 
ale zahrnovala také kopie významných středověkých a novověkých umělec-
kých děl. Rozpočet ve výši cca 40 000 zlatých na vybudování sbírky,36 jež by 
se mohla rovnat těm v Mnichově nebo v Berlíně, však narazil na odmítavé 
stanovisko ministerstva. Stejně nepříznivého přijetí se dostalo návrhu profe-
sorského sboru fi lozofi cké fakulty v Praze, jenž na návrh prof. Kelleho, od-
32 Informace k  plánované novostavbě vychází hl. ze Swoboda, Heinrich: Zur Geschichte des 

Prager Universitäts-Gebäudes. Deutsche Arbeit, VII. Jhg., 1907/1908, s. 430–434.
33 Prof. Swoboda v článku poznamenal, že čerpal i z ústních informací architekta Zítka.
34 Původně se počítalo s areálem o ploše 2 158,2 m 2, jehož rozloha se během jednání s městem 

Prahou ze strany univerzity „navýšila“ na 4 300 m2, poněvadž v plánech se začalo kalkulovat 
nejen se stavbou určenou pro uměnovědný ústav, ale i s novou budovou pro potřeby výuky. 
Nedostatek fi nancí přiměl prof.  Benndorfa a  kunsthistorika Alfreda Woltmanna, který 
v  letech 1874 až 1878 působil na  univerzitě v  Praze, ve  snaze dobrat se s  vedením města 
nějakého kompromisu, k ústupu na návrh původně požadované plochy stavební parcely, tj. 
na 2 158,2 m 2.

35 Swoboda, H.: c. d., s. 431.
36 V návrhu rozpočtu se počítalo s 20 000 zl. na nákup sádrových odlitků antických památek, 

s 5 000 zl. na umění etruské a římské, s 10 000 zl. na odlitky uměleckých památek středověku 
a novověku a s 5 000 zl. na nákup drobných originálů (váz, terakot apod.).
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souhlasil na své schůzi 14. ledna 1875 návrh počítající s rozšířením stavební 
parcely (na 5 300 m2), z níž polovina plochy by připadla na stavbu nové školní 
budovy. 

Ministerstvo kultu a  vyučování na  návrh fakulty více než rok neodpo-
vědělo a když na děkanát fi lozofi cké fakulty došlo jeho konečné vyjádření, 
podstatně se lišilo od původního vstřícného stanoviska.37 Situaci nezměnil 
ani nový přípis z 23. ledna 1876, ještě jednou adresovaný na Benndorfovu 
žádost do Vídně. Veškeré naděje na další jednání ukončil ministerský výnos 
z 15. dubna 1876, zamítající návrh na koupi stavební parcely i stavbu nové 
budovy. Tím byly Benndorfovy plány na  vybudování velkolepého uměno-
vědného ústavu, který by mohl soupeřit s  „kolegy“ v  rakouské monarchii 
i  Německu, defi nitivně pohřbeny. A  archeologické sbírky získaly nové, ale 
velmi stísněné prostory v druhém patře Klementina až v akademickém roce 
1886/87, kdy jim byly popuštěny místnosti po malířské akademii, která se 
vystěhovala.

Je třeba zkonstatovat, že i  když první profesor klasické fi lologie Otto 
Benndorf na  univerzitě v  Praze působil jen sedm let, zanechal v  dějinách 
klasické archeologie tamní univerzity nesmazatelnou stopu.38 V jeho díle, ze-
jména v rozšiřování sbírky sádrových odlitků, pak pokračovali jeho nástupci. 

Prvním z nich byl prof. Eugen Petersen,39 jenž do Prahy přišel z univerzi-
ty v Dorpatu. Zatímco na předchozím působišti se věnoval zejména otázkám 
spojeným s klasickou fi lologií, na Karlo-Ferdinandově univerzitě se těžištěm 
jeho odborných prací stala témata z klasické archeologie. Tím spíše, že z Pra-
hy to bylo do Vídně mnohem blíže než z Dorpatu, což Petersenovi umožnilo 
aktivní účast na vědeckých počinech vídeňské univerzity a Akademie věd, 
zejména na expedicích pořádaných rakouskými archeology na Samothraké 

37 „Es wird kurz bemerkt, daß fi nanzielle Rücksichten es unmöglich machten, die Besserung der 
Unterkunft  der Prager Universität mit derjenigen Beschleunigung herbeizuführen, welche 
insbesondere im Interesse der philosophischen Fakultät zu wünschen wäre und gegen die 
Wahl des Tummelplatzes für die Auff ührung eines Universitätsgebäudes die Unzugänglichkeit 
seines Flächeninhalts und dessen Widmung für einen Schulbau eingewendet.“ Swoboda, H.: 
c. d., s. 433.

38 „Th e fact that it was possible to study classical art in Prague with plaster copies of statues and 
the originals of smaller works of art was of fundamental importance for the creative reception 
of classical art, in the fi rst place in Czech sculpture.“ Bažant, Jan: Classical Archeology and 
Czech Culture. Eirene, XXXII, 1996, s. 58–63, hic s. 61.

39 K  němu mj. Studniczka, Franz: Eugen Petersen (16. 8. 1836–14. 12. 1919). In: (Bursians) 
Jahres bericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft , 48. Jhg., 1928, 4. Abt. 
Biographisches Jahrbuch für Altertumskunde, s. 86–148; Blanck, Horst: Eugen Petersen. In: 
Lullies, Richard – Schiering, Wolfgang: Archäologenbildnisse. Porträts und Kurzbiographien 
von Klassischen Archäologen deutscher Sprache. Mainz am Rhein 1988, s. 63–64.
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a do Malé Asie. Přestože se snažil o rozšíření sbírky,40 v níž měl jednou týdně 
přednášku věnovanou sádrovým odlitkům, a přednášel i pro širší veřejnost, 
zůstaly jeho přednášky „an Wirkung etwas zurück hinter den entsprechen-
den Leistungen des feurigen thüringischen Amtvorgängers Benndorf…“41

Zásadní význam pro osudy i další rozšíření sbírky měl třetí držitel stolice 
klasické archeologie, prof. Wilhelm Klein,42 který nahradil Eugena Petersena, 
natolik znechuceného tahanicemi kolem rozdělení Karlo-Ferdinandovy uni-
verzity i stále sílícími nacionálními výpady znesvářených stran, že raději volil 
„obyčejné“ místo středoškolského učitele v Berlíně, než další pobyt v Praze. 
Pro prof. Kleina přicházejícího z Vídně, který na německé fi lozofi cké fakultě 
v Praze zůstal až do penzionování na podzim 1923, byla sbírka, pro jejíž do-
plnění využíval jak státních, tak i vlastních fi nančních prostředků, místem, 
kde se cítil nejlépe.43 Hovořil s  oblibou o  „ideale Unordnung“, v  němž ho 
napadají ty nejzajímavější teorie a návrhy. Pozdější profesor klasické archeo-
logie Alois Gotsmich, který byl Kleinovým studentem, popsal pracovní pro-
středí pana profesora v krátké osobní vzpomínce: „Manche machten Klein 
den Vorwurf, in seinem Institut sei keine richtige Ordnung, weil da auf den 
Tischen allzusehr die Photos, die Abbildungwerke, die Bücher herumliegen 

40 Za  profesora Petersena byla sbírka obohacena o  sochy z  Olympie i  o  desky z  heroonu 
v Gjölbaschi-Tryse. Swoboda, H.: c. d., s. 16.

41 Studniczka, F.: c. d., s. 86–148 (hic s. 98).
42 K  němu mj. Gotsmich, Alois: Persönliches und Politisches aus dem Leben von Hofrat 

Prof. Dr. Wilhelm Klein. Prager Nachrichten, XLIV Jhg., 1993, s. 14–17; In memoriam. Wilhelm 
Klein – P. v. Blenkowski – H. Swoboda. Jahresheft e des Österreichischen Archäologischen In-
stituts in Wien, XXIII. Band, 1926, s. 411–414; Klein Wilhelm. Nachruf. Rechenschaft s-Be-
richt über die Tätigkeit der Deutschen Gesellschaft  der Wissenschaft en und Künste für die 
tschechoslowakische Republik im Jahre 1924. Prag 1925, s. 15–28; Praschniker, Camillo: 
Wilhelm Klein. Nekrolog. In: An Stelle der feierlichen Inauguration des Rektors der Deutschen 
Universität für das Studienjahr 1927/28. Prag 1929, s. 35–38; Bažant, Jan: Klasická archeo-
logie a české národní obrození (1872–1923). In: Čechvala, Jakub – Poláčková, Eliška et al.: 
Ve stínu helénského slunce. Obrazy antiky v moderní kultuře. Praha 2016, s. 131–180.

43 „Dies war für ihn keine tote Anhäufung von Abgüssen, sondern eine Art von Experimentier-
kabinett, dass auch heute noch von verschiedenen unveröff entlichten Versuchen, geglückten 
und auch schief gegangenen, zu erzählen vermag. Als eine bescheidene Lehrsammlung hatte 
er das Prager Institut übernommen, als ein reiches Gypsmuseum, in dem vor allem die von 
Klein so geliebte hellenistische Kunst gläzend vertreten ist, als größte Universitätssammlung 
im Bereiche des alten Österreich, konnte er sie seinem Nachfolger übergeben.“ RH: Der Ar-
chäologe Wilhelm Klein. Prager Nachrichten XLI Jhg., 1990, Nr. 5, s. 15–16. (Autor článku zde 
parafrázuje pasáž z článku Kleinova žáka a pozdějšího asistenta na Archeologickém ústavu, 
prof. Aloise Gotsmiche. Viz Gotsmich, Alois: Persönliches und Politisches aus dem Leben von 
Hofrat Prof. Dr. Wilhelm Klein. Prager Nachrichten XLIV, 1993, Nr. 4, s. 14–17.) I když článek 
prof. Gotsmiche vyšel o tři roky později, je dosti nepravděpodobné, že by Gotsmich, který 
Kleina osobně znal, vycházel z informace Rudolfa Hemmerleho (R. H.)
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und zwischendurch die Abgüsse stehen würden und die Ausstellungsvitri-
nen. Der Studierende saß oder stand so immer mitten in seinem Studienma-
terial, und jeder Blick und jede Körperbewegung brachte ihn bald mit dieser, 
bald mit jener Antike in geistige Beziehung.“44 Sbírkové prostory tedy byly 
inspirací nejen profesoru Kleinovi, ale i jeho studentům.

Ne všechny jeho pokusy byly odbornou veřejností akceptovány, některé 
byly odmítnuty ihned – jako příliš opovážlivé, jiné byly změněny později. Ale 
některé jsou uznávány dodnes. Např. známé sousoší Vyzvání k tanci vzniklo 
díky jeho nápadu porovnat odlitek sochy satyra umístěné v Archeologickém 
ústavu Německé univerzity s mincí z doby císařské pocházející z Kyziku, kte-
rá prokázala, že součástí souboru byla ještě ženská postava. „Professor Klein 
die Nymphe als Mänade erkannte, die sich zum Tanze rüstet; zu dem sie der 
takttretende Satyr einladet; das Th ema der Gruppe war demnach eine „Au-
ff orderung zum Tanz“. Ferne ist es ihm gelungen, bei den antiken Gestalten 
ihre antiken Köpfe zurückzugeben und nach dem Münzbild die Bewegung 
der Arme des Satyrs zu erkennen, er schnippt mit den Finger beider Hände. 
Die einzelnen Teile der neugewonnenen Gruppe sind: der Abguß des Flo-
rentiner Exemplars des „Takttreters“ mit dem Kopfe, der von einer Büste im 
Louvre abgeschnitten war, und der des Brüsselerer Exemplares der Manäde, 
die ihren Kopf aus Dresden bezogen hat.“45 Praktické „testy“ Kleinových ná-
vrhů mu pomáhali sestavovat pražští přátelé – umělci,46 např. sochař Johann 
Adolf Mayerl,47 který po studiích u Josefa Myslbeka v Praze působil až do své-
ho odsunu po roce 1945 v Chebu a ve Františkových Lázních.48 K dalším, 
už ne tak úspěšným, Kleinem doplněným kompozicím patří sousoší Athéna 
a Marsyas, kdy Athénu z Liebigshausu ve Frankfurtu nad Mohanem spojil 
s  lateránským Marsyem, z něhož odstranil nevhodné doplňky; nebo socha 
Polykeitova Diadúmena, které přiřadil hlavu z madridského Prada, podobně 
jako Aristogeitonovi ze skupiny tyranobijců přisoudil hlavu pocházející ze 
sbírek téhož muzea ad.49 Jeho zásluhy na tomto poli uznala italská vláda, a to 
když sochu nazvanou Dívka z Antia, doposud považovanou za kopii, určil 

44 Gotsmich, A.: c. d., s. 15.
45 Ein wiedergewonnenes Meisterwerk der antiken Kunst. Deutsche Arbeit, VIII. Jhg., 1908/1909, 

s. 70.
46 Prof.  Bouzek uvádí i  Josefa Myslbeka, s  jeho aktivní pomocí Kleinovi příliš nesouhlasí 

prof. Jan Bažant. Bouzek, J.: c. d., s. 67.
47 K  němu viz www.socharstvi.info/autori/johann_adolf_mayerl_1/ [cit. 1. 5. 2016]; https://

de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Mayerl [cit. 1. 5. 2016].
48 Rh: c. d., s. 16.
49 Wilhelm Klein. In: www.ukar.ff .cuni.cz/node/162 [cit. 25. 7. 2014].
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jako originál, čímž překazil její vývoz za moře.50 Klein odmítl nabízené vy-
znamenání, které mu Italové nabízeli, a jako odměnu si vyžádal „zlatý klíč“, 
tj. zcela volný přístup do  Pompejí, který pak plně využil zejména při pří-
pravách tří studií, Pompeianische Bilderstudien I–III,51 které napsal v závěru 
svého života.

Wilhelmu Kleinovi se podařilo během šestatřicetiletého působení na ně-
mecké Karlo-Ferdinandově univerzitě vytvořit v Praze jednu z nejvýznam-
nějších i  nejpočetnějších sbírek sádrových odlitků v  Evropě.52 Své nákupy 
realizoval povětšinou v Německu a Rakousku, ale i jinde – z Britského mu-
zea v Londýně koupil například hlavy z Mausolea v tureckém Halikarnassu, 
v Itálii zase etruské reliéfy z vozu z Perugie a hlavu z Arizia. Co do počtu byl 
nejvýznamnějším přírůstkem dar pražské Akademie umění z  roku 1889,53 
jež univerzitě smluvně předala 151 sádrových odlitků pod podmínkou, že 
studenti Akademie budou mít ke sbírce volný přístup a budou se moci zú-
častnit přednášek z klasické archeologie.54 Těžko říci, jak dalece se lišil zájem 
studentů o tuto sbírku na sklonku rakousko-uherské monarchie a po vzni-
ku samostatného Československa. Nicméně autor předmluvy k  druhému 
katalogu sbírky, který vyšel v roce 1927, a Kleinův nástupce, prof. Camillo 
Praschniker, si v článku věnovaném sbírce Archeologického ústavu Německé 
univerzity v Praze povzdechl: „Akademie und Kunstgewerbeschulen sperren 
ihre verödeten Gipssäle, und entledigen sich der Abgüsse als eines über-
fl üssigen Ballastes. Eine überaus bezeichnende Tatsache: Das Gipsmuseum 
des Institutes ist statutengemäß am jedem Wochentage durch zwei Stunden 
für Zeichenübungen der Hörer der Prager Kunstakademie geöff net. In den 
nunmehr fast sechs Jahren, in denen ich Vorstand des Institutes bin, hat sich 

50 Socha byla následně umístěna v  Národním archeologickém muzeu v  Palazzo Massimo 
v Římě. Viz Sapelli, Marina: Das römische Nationalmuseum Palazzo Massimo bei den Th er-
men. Roma 2004, s. 32 (obrázek).

51 Klein, Wilhelm: Pompejanische Bilderstudien. I. Jahresheft e des Österreichischen Archäolo-
gischen Instituts in Wien, XV. Band, 1912, s. 143–167; Týž: Pompejanische Bilderstudien. II. 
Jahresheft e des Österreichischen Archäologischen Instituts in Wien, XIX.–XX. Band, 1919, 
s. 268–295; Týž: Pompejanischen Bilderstudien III. Studien zur pompejanischen Wandmale-
rei. Jahresheft e des Österreichischen Archäologischen Instituts in Wien, XXIII. Band, 1926, 
s. 71–115.

52 Sbírka odlitků se za dobu jeho působení rozšířila o víc než 300 kusů, ze 485 inventárních čísel 
v roce 1883 na 789 v roce 1923. Viz Wilhelm Klein. Wilhelm Klein und die Prager Archäologie 
– www.ukar.ff .cuni.cz/node/162 [cit. 25. 7. 2014].

53 V některých příspěvcích je místo akademie uváděna Společnost vlasteneckých přátel umění.
54 Bažant, J.: Classical Archeology and Czech Culture, s. 63.
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noch nie ein Hörer dieser Anstalt hier sehen lassen.“55 Pro laickou veřejnost 
byla sbírka otevřena vždy v sobotu a neděli odpoledne, a to mimo letní mě-
síce červenec a srpen.56

Vynucenou přestávku v doplňování sbírky znamenala první světová vál-
ka. Po ní k významným přírůstkům patřilo deset velkých odlitků, které v roce 
1919 věnovala Česká spořitelna, nákup odlitku známé sochy Chlapce vyta-
hujícího si trn z nohy a dar 34 římských nápisů v časové lince od posledního 
století republiky až po pozdní dobu císařskou. Dárcem nápisů byl Kleinův 
žák a velmi dobrý přítel, klasický archeolog, antikvář a ředitel Museo Baracco 
di Scultura Antica v Římě Ludwig Pollak,57 jenž byl se svým učitelem v pí-
semném kontaktu pravděpodobně až do jeho smrti na počátku roku 1924.58 
Sbírku nápisů Ludwig Pollak daroval Deutsche Gesellschaft  der Wissenschaf-
ten und Künste für die tschechoslowakische Republik v roce 1927 s přáním, 
aby byla využita při výuce epigrafi ky.59 Vzhledem k tomu, že řádným členem 
Společnosti byl i  Wilhelm Klein a  nápisy mohly být z  didaktického a  me-
todického hlediska nejlépe využity stipendisty zapsanými v archeologicko-
-epigrafi ckém semináři, bylo jejich umístění v prostorách Archeologického 
ústavu Německé univerzity celkem jednoznačné. Doposud z větší části ne-
známé nápisy krátce nato popsal ve dvou příspěvcích v  italském Bulletino 
della Commissione archeologica comunale di Roma klasický fi lolog Arthur 
Stein.60

Kleinovo penzionování v  roce 1923 znamenalo nejen nástup nového 
držitele stolice, ale i počátek generální úpravy místností, v nichž byla sbír-
ka odlitků umístěna. V  následujícím roce započala přestavba Klementina 
v moderní univerzitní knihovnu, a i ústavu byly jak ministerstvem školství 
a národní osvěty, tak i z prezidentského fondu T. G. Masaryka poskytnuty 

55 Praschniker, Camillo: Die Sammlung des archäologischen Institutes der Deutschen 
Universität in Prag, s. 17. Jedinými měsíci, kdy byla sbírka pro veřejnost o víkendech uzavřena, 
byly prázdniny (červenec a srpen).

56 Hochschulwissen, 4, 1927, s. 591.
57 K Ludwigu Pollakovi viz https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Pollak [cit. 1. 5. 2016].
58 Poslední dochovaný dopis je datován 11. říjnem 1922. To však dle mého názoru neznamená, 

že by na dalších šestnáct měsíců byly kontakty mezi nimi zcela přerušeny. Spíše je pravděpo-
dobnější, že některé dopisy ze sklonku Kleinova života se mohly ztratit.

59 Praschniker, C.: c. d., s. 16.
60 Stein, Arthur: Iscrizioni antiche nel Seminario archeologico-epigrafi co della Università tedesca 

di Praga. Bulletino della Commissione archeologica comunale di Roma, 56, 1928, s. 285–
306; Týž: Ulteriori osservazioni sopra il frammento di rosa dei venti conservato nell’Università 
tedesca di Praga. Bulletino della Commissione archeologica comunale di Roma, 56, 1928, 
s. 325–326.
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fi nanční prostředky k nové instalaci i očištění sbírkových předmětů.61 Nově 
rekonstruovaná expozice se nacházela ve třetím patře Klementina, v traktu 
z Mariánského náměstí, a zahrnovala celkem čtyři velké sály a jednu men-
ší místnost, jež sloužila jako „Architekturkabinett“. Nedostatek místa nebyl 
vyřešen, takže „so stehen die Gipse noch immer sehr gedrängt und es wäre 
etwa der doppelte Raum notwendig, um schon den jetzigen Beständen genü-
gend Raum zu geben“.62 Velkým problémem bylo nejen vhodné instalování 
jednotlivých exponátů, ale také jejich očištění, poněvadž mnohé byly úplně 
černé, protože v místnosti, kde byly předtím umístěny, se topilo v kamnech.63 
Několik odlitků bylo po „opravách“ smirkovým papírem poškozeno natolik, 
že musely být pokryty silnější vrstvou barvy, která však jejich lepšímu vzhle-
du příliš nenapomohla, což Camillo Praschniker stoicky okomentoval slovy: 
„Aber an ihnen war nichts mehr zu verderben.“

Vzhledem k tomu, že přidělené prostory byly stále stejně velké, bylo nut-
no je nějak rozčlenit a oživit tak, aby návštěvníkovi poskytly logicky řazený 
průřez řeckým a římským sochařstvím a dokázaly lépe zprostředkovat krásu 
antického umění, byť v sádrovém hávu.64 Stěny byly proto vymalovány šedou 
barvou se žlutozeleným nádechem, jež nahradila předchozí pompejskou čer-
veň; místnosti byly rozděleny závěsy na menší oddělení, čímž umožnily větší 
členitost prostoru a v návštěvníkovi navodily pocit intimity setkání s umělec-
kým dílem. Ale i sbírka sádrových odlitků, která v roce 1929 čítala na 800 ku-
sů,65 měla své nedostatky v zastoupení jednotlivých uměleckých období. To 
se jevilo jako dostatečné u děl klasického a helénistického období, což mohlo 
61 K rekonstrukci viz Praschniker, C.: c. d., s. 18–22; Bouzek, J. – Klůsová, T.: c. d., s. 427.
62 Praschniker, C.: c. d., s. 21.
63 „Nach einer allerdings in der Regel nicht sehr erfolgreichen oberfl ächlichen Reinigung vom 

beweglichen Staub und Schmutz, die mit weichen Pinseln vorgenommen wurde, wurden die 
Gipse mit Wasser und Seife, eventuell etwas Salmiak, vorsichtig gewaschen. Dann wurde die 
Oberfl äche mit einer dünnfl üssigen Mischung aus Wasser, Milch, Gelatine und einer ganz 
kleiner Menge weißgelblicher Erdfarbe mit dünnen, breiten Pinselstrichen übergangen. Die 
Schichte, die sich dabei über die Formen legte, ist mikroskopisch dünn, deckt aber doch den 
Schmutz kräft ig ab und ist bei neueren Gipsen mit gut erhaltener Oberfl äche so gut wie un-
kenntlich.“ Praschniker, C.: c. d., s. 18–19.

64 „Gips ist ein schlechter Ersatz für Marmor. Er ist kalt, stumpf, ohne Transparenz des Stei-
nes und alle Versuche, ihm durch Tönung das Aussehen des Marmors zu geben, sind miß-
glückt. Nur durch eine günstige Aufstellung vor allem durch die Wahl einer geeigneten Hin-
tergrundsfarbe gelingt es immerhin, auch dem kalten Gips einen Schimmer von Wärme zu 
verleihen.“ Führer durch die Sammlungen des Archäologischen Institutes der Deutschen Univer-
sität in Prag. Einleitung von Camillo Praschniker, Katalog von Alois Gotsmich zusammenge-
stellt. Prag, Verlag des Ministeriums für Schulwesen und Volkskultur 1927. Einleitung, s. 3.

65 V tomto roce bylo ve sbírce (včetně výpůjček) přes 800 sádrových odlitků, asi 140 originálů, 
35 nápisů, několik tisíc fotografi í, kolem 3 000 světelných obrázků a v knihovně archeologic-
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souviset s odborným zájmem prof. Kleina, který se soustředil na tuto dopo-
sud poměrně opomíjenou etapu řeckého umění. Většího zastoupení si žádalo 
řecké umění archaické doby a umění římské. To vše však vyžadovalo nejen 
značné fi nanční prostředky na nákup exponátů, ale také na stavbu nové bu-
dovy (Kollegienhaus), v níž by sbírce mohly být nabídnuty odpovídající dů-
stojné prostory. 

Součástí nové expozice byly i některé pokusné instalace profesora Kleina, 
z nichž kladného přijetí se dostalo zejména helénistickému Vyzvání k tanci 
nacházejícímu se ve třetím sále;66 dále lze uvést jeho později překonaný po-
kus o doplnění Myronova sousoší Athény s Marsyem v sále druhém.67 Sám 
Praschniker, byť byl k svému předchůdci loajální, nepovažoval Kleinovy po-
kusy za jedině správné a trvalé.68 Byl ale stejně jako on přesvědčen o významu 
sbírky sádrových odlitků, jejíž význam pro studenty i širší veřejnost po první 
světové válce dle jeho názoru ještě vzrostl, poněvadž díla, která doposud byla 
v rámci mnohonárodnostní rakouské monarchie relativně snadno dosažitel-
ná, se nyní nacházela v cizině a vzhledem k tomu daná sbírka byla – spolu 
s tou na české univerzitě69 – jediným místem přímé „konfrontace“ obdivova-
telů antického umění s díly řeckých a římských umělců.

Ministerstvo školství a národní osvěty, věčně bojující s nedostatkem fi -
nančních prostředků, podpořilo aspoň vydání katalogu k nově otevřené sbír-
ce, na  jehož tvorbě se předmluvou podílel ředitel Archeologického ústavu, 
profesor Camillo Praschniker70 a seznam zahrnující popis jednotlivých před-

ko-epigrafi ckého semináře bylo uloženo kolem 4.000 odborných publikací. Praschniker, C.: 
c. d., s. 22.

66 Ein wiedergewonnenes Meisterwerk der antiken Kunst. Deutsche Arbeit, VIII. Jhg., 1908/1909, 
s. 70.

67 K Myronovu sousoší Athény a Marsya viz Klein, Wilhelm: Die Marmorgruppe des Myron. 
Kunstwart, XXV. Jhg., 1911/12, Novemberheft , s. 210–214.

68 „Experimente, wie sie Klein hier mit seinen Gipsen angestellt hat, sind zwar höchst lehrreich, 
aber sie sollten, wenn ihre Ergebnisse …. sicher negativ sind, nicht verewigt werden. So hätte 
ich auch hier gerne eine Radikaloperation vollzogen, wie sie bei der Paioniosnike rasch ge-
lang, an welcher der von Klein aufgesetzte Herz’sche Kopf ganz unerträglich wirkte, übrigens 
ein Versuch, der mir klar bewies, daß wir es in dem Herz’schen Kopfe jedenfalls mit keiner 
Replik des Kopfes der Statue zu tun haben.“ Praschniker, C.: c. d., s. 19.

69 Archeologický ústav na české Karlo-Ferdinandově univerzitě vznikl v roce 1912, asistentské 
místo bylo u něj zřízeno o dva roky později. Zastával je dr. Jindřich Čadík, který v roce 1932 
vystřídal ve vedení Archeologického ústavu jeho prvního ředitele, prof. Hynka Vysokého.

70 K  němu mj.: EGGER, Rudolf: Camillo Praschniker †. Carinthia, 140. Jhg., 1950, s. 24–28; 
EICHLER, Fritz: Camillo Praschniker †. Gnomon 22. Band, 1950, s. 196–198; KEIL, Josef: 
Camillo Praschniker. Almanach der Akademie der Wissenschaft en für das Jahr 1950, 100. Jhg, 
Wien 1951, s. 292–303; WALTER, Otto: Professor Camillo Praschniker †. Anzeiger für die 
Altertumswissenschaft , III. Band, 1950, s. 1–4.
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mětů sestavil dlouholetý asistent ústavu dr. Alois Gotsmich.71 Führer durch 
die Sammlungen des Archäologischen Institutes der Deutschen Universität in 
Prag vyšel v roce 1927 v německé i české mutaci72 a dnes je významným pra-
menem dokládajícím stav sbírky na konci dvacátých let, a  to tím spíše, že 
v následujících letech se zřejmě v jejím inventáři nic podstatného již nezmě-
nilo.

Po druhé světové válce73 byly sbírky české Karlovy a zrušené Německé 
Karlovy univerzity sloučeny v  jeden celek, jenž byl z větší části až do roku 
1962 deponován v prostorách Klementina. V tomto roce byly exponáty sbír-
ky sádrových odlitků přemístěny na zámek Hrubý Rohozec u Turnova, kde 
však kvůli změně náplně expozice dlouho nepobyly. Tristní situace, jež nasta-
la i díky vystěhování zbytků sbírky do zcela nevyhovujících prostor Karolina 
(v letech 1966 a 1967), byla vyřešena na konci šedesátých let vznikem nové 
expozice (Galerie antického umění), jež byla ve spolupráci s Muzeem v Pod-
krkonoší v Trutnově otevřena na konci léta 1969 v Hostinném, v odsvěceném 
františkánském kostele. Část sbírky, jež byla uložena v depozitářích v Hos-
tinném a Praze, byla v roce 1994 nově využita v prostorách Muzea antického 
umění a architektury v Litomyšli, které ale bylo v roce 2011 zrušeno. Expo-
náty byly převezeny do Muzea města Ústí nad Labem, kde byly veřejnosti 
představeny v expozici nazvané Antický sen (červen 2011–září 2014). K snad 
na dlouhou dobu poslednímu stěhování sbírek z Ústí nad Labem do zámec-
kých sálů v Duchcově došlo v roce 2016. Počátkem června téhož roku totiž 
71 K němu mj.: Pfohl, Gerhard: Alois Gotsmich †. Anzeiger für Altertumswissenschaft , XXVIII. 

Band, 1975, s. 127–128; Týž: Archäologie, Philologie und Epigraphik: Das wissenschaft liche 
Werk des Professors Dr. phil. Alois Gotsmich. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft  20, 
1979, s. 262–272; Týž: Zu Ehren von Professor Gotsmich. Prager Nachrichten, XXXV. Jhg., 
1984, s. 1, 5.

72 Führer durch die Sammlungen des Archäologischen Institutes der Deutschen Universität in 
Prag. Einleitung von Camillo Praschniker, Katalog von Alois Gotsmich zusammengestellt. 
Prag, Verlag des Ministeriums für Schulwesen und Volkskultur 1927; Průvodce po sbírkách 
Archeologického ústavu Německé univerzity v Praze. Praha 1927.

 Katalog obsahoval celkem 771 položek, odlitky zapůjčené Společností vlasteneckých přátel 
umění (s. 50–55) byly označeny zvlášť. Obdobně tomu bylo u popisu originálů (s. 55–59), 
jejichž číselná řada ale nešla přímo po sobě.

73 K dějinám sbírky po druhé světové válce viz Čtvrtníková, Magda: Galérie antického umění 
v Hostinném. In: Pomezí Čech a Moravy. Sbírka prací ze společenských a přírodních věd pro 
okres Svitavy, sv. 4. Litomyšl 2000, s. 43–437; Klůsová, Tereza: Muzeum antického sochařství 
a architektury v Litomyšli. In: Pomezí Čech a Moravy. Sbírka prací ze společenských a přírod-
ních věd pro okres Svitavy, sv. 4. Litomyšl 2000, s. 438–445; M. D. – P. V.: Muzeum antického 
umění v Podkrkonoší. Věda a život, XVI, 1970, s. 426–428; Bartoš, Josef: Galérie antického 
umění v Hostinném. Časopis Národního muzea, CXL, 1971, s. 145–149; Jančo, Milan: Galéria 
antického umenia – Hostinné nad Labem. Stála expozícia odliatkov antickej plastiky zo zbierky 
Univerzity Karlovy v Prahe. Historický obzor, III.–IV., 1995, s. 84–85.
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slavnostní vernisáž na zámku v Duchcově uvedla v život novou stálou výsta-
vu s poetickým názvem Okouzleni antikou, na jejímž prohlídkovém okruhu 
je nainstalováno na 150 sádrových odlitků více či méně známých antických 
soch, menší originály i předměty a písemné materiály vztahující se k odkazu 
a refl exi antiky od renesance až po současnost.74

Resumé

Sbírka sádrových odlitků antických děl 
na německé filosofické fakultě v Praze

Sbírka sádrových odlitků měla v českém prostředí, při absenci muzea an-
tického umění, sloužit k poznávání děl antických autorů, a  to jak studenty 
fi lozofi cké fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity, tak jejímu učiteli či širo-
kou veřejností. Její počátky sahají do sedmdesátých let 19. století, kdy její-
mi správci byli klasičtí fi lologové prof. O. Benndorf, E. Petersen, W. Klein, 
C. Praschniker, A. Gotsmich. Nacházela se v prostorách pražského Klemen-
tina, i když existovaly plány na její přestěhování, které se však za trvání ně-
mecké fi lozofi cké fakulty neuskutečnily. Po druhé světové válce byla převzata 
fi lozofi ckou fakultou obnovené české Karlovy univerzity.

Klíčová slova: muzeum, klasická archeologie, dějiny Karlovy univerzity

Summary

The Plaster Cast Collection of Works from Antiquity 
at the German Philo sophical Faculty in Prague 

Taking into account the absence of the museum of Antiquities in the 
Czech environment, the plaster cast collection was meant for getting to know 
works from Antiquity not only for students of the Philosophical Faculty of 
the Charles-Ferdinand University but also their teachers and general public. 

74 Zámek vás okouzlí antikou. Teplický deník ze 4. a 5. června 2016, č. 131, s. 1; Hochel, Marian 
– Lukášová, Eva – Vacinová, Lenka: Okouzleni antikou. Katalog stálé expozice odlitků 
antických soch zámek Duchcov. Praha 2017.
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Its roots go back to the 1970s when they were under supervision of classical 
philologists – prof.  O. Benndorf, E. Petersen, W. Klein, C. Praschniker, 
A. Gotsmich. Th e collection was kept in rooms of the Clementinum in 
Prague, although it is known that there were plans for its displacement but it 
has never been realized. Aft er the Second World War, it has been taken over 
by the Philosophical Faculty of the restored Czech Charles University.

Keywords: Museum, classical archaeology, history of Charles University
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Konrád Maria Kubeš, T. J. jako 
představitel katolické konfesní 
apologie a interpretace 
reformační tradice v meziválečném 
Československu
Josef Mikulášek

1  Úvod

Tato studie1 hodlá přiblížit metodou sondy do publikovaných pramenů 
katolické konfesní a  interpretační myšlení, názory a  postoje k  reformační 
tradici jezuity Konráda Maria Kubeše (1890–1967), která v jistých ohledech 
navazuje na předchozí již uveřejněnou stať Nástin života a díla jezuity Konrá-
da Maria Kubeše (1890–1967).2 

V  následující studii nejprve zaměříme naši pozornost na  nejdůležitější 
autory a spisy, které Kubeš používal pro svoji konfesní apologii a interpreta-
ci reformační tradice. Poté soustředíme naši pozornost na vlastní Kubešovo 
knižní a časopisecké dílo publikované v letech 1920 až 1939. Pak se pokusíme 
v krátkosti načrtnout Kubešovy životní osudy, především pak osoby a udá-
losti, mající největší vliv na Kubešovu konfesní apologii a interpretaci. A na-
konec ocitujeme a krátce okomentujeme nejkontroverznější a nejvýraznější 
Kubešova protireformační témata. Mnohé z  nich nám dnes spíše vyloudí 
na tváři pobavený úsměv, trpké pousmání či v nás vyvolají touhu po dalším 
studiu. V závěru článku se pokusíme o stručné zhodnocení Kubešovy osob-
nosti jako člověka své doby.

Hned na začátku musíme konstatovat, že Kubeše rozhodně nemůžeme 
zařadit mezi přísně vědecké katolické apologety, jakými byli například An-
tonín Lenz (1829–1901), Eugen Kadeřávek (1840–1922), Karel Lev Řehák 
(1843–1941), Jan Evangelista Sedlák (1871–1924), Augustin Alois Neumann 
(1891–1948) či Josef Konstantin Miklík (1895–1966).3

1 Tato studie je výstupem projektu specifi ckého výzkumu GAJU č. 157/2016/H.
2 Srov. Mikulášek, Josef: Nástin života a díla jezuity Konráda Maria Kubeše (1890–1967) (dále 

jen Nástin života a díla). Historica Olomucensia, 51, 2016, s. 235–256.
3 Srov. Krumpolc, Eduard: Po  stopách české fundamentální teologie v  období 1800–2010. 

Komentovaná bibliografi e. Olomouc 2011.
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Spíše bychom mohli Kubeše charakterizovat jako poněkud svérázného 
a vášnivého vypravěče a  interpreta přísně prokatolického pojetí protirefor-
mační potažmo protestantské tradice. 

2  Nejdůležitější autoři a spisy jako východisko a základ Kubešovy 
konfesní apologie a interpretace reformace

Co se týče Kubešovy katolické konfesní apologie a interpretace reformač-
ní tradice je nutné říci, že toto téma stálo doposud mimo oblast zájmu české 
církevní i řádové historiografi e.

Proto bylo nutné nejprve zjistit a  ve  studii zmínit nejdůležitější autory 
a  spisy, které Kubeš pro svoji katolickou apologii a  protireformační inter-
pretaci používal, ale jak sám píše „uvést nyní všechny použité autory a spisy 
jest zhola vyloučeno – hlavní závada vězí v tom, že jsem si nepoznamenával 
prameny, odkud byl ten neb onen příklad vzat.“4

Z všeobecných příručkových děl je třeba uvést knihu německého domi-
nikána Alberta Maria Weiße (1844–1925) Apologie des Christenthums vom 
Standpunkte der Sitte und Cultur,5 dílo irského anglicky píšícího spisovatele 
Kenelma Henry Digby (1799/1800–1880) Mores Catholici, or, Ages of Faith, 
dále knihu německého katolického teologa, historika a knihovníka George 
Gruppa (1861–1922) Kulturgeschichte des Mittelalters, nesmí chybět ani ko-
lektivní dílo německých spisovatelů Alexandra Schöppnera (1820–1860) 
a  Leo Königa (1852–1928) Charakterbilder aus der Weltgeschichte, či ko-
lektivní dílo německých historiků Ernsta Alfreda Hugo Baldamuse (1856–
1908) a George Webera (1808–1888) Lehr- und Handbuch der Weltgeschichte 
a nakonec monumentální kolektivní dílo německého historika, spisovatele 
a  vysokoškolského učitele Johanna Baptista von Weiße (1820–1899) a  ra-
kouského spisovatele a  fi lozofa Richarda rytíře Kralika von Meyrswaldena 
(1852–1934) Weltgeschichte.

K osobnosti Mistra Jana Husa (ca 1370–1415) používal Kubeš stále hod-
notné a oceňované dílo katolického kněze a historika Jana Evangelisty Sed-
láka (1871–1924) M. Jan Hus. Kubeš rovněž používal spisy českého fi lologa 
a literárního historika Václava Flajšhanse (1866–1950).

4 Srov. Kubeš, Konrád Maria: Sbírka homiletických příkladů s  připojeným návodem jejich 
praktického užití na kazatelně i při spolkových promluvách. První díl. 1. část. Olomouc 1940, 
s. 12 a 11.

5 Srov. Konečný, Filip Jan: Mudrosloví života. Praha 1893.
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Ve  vztahu k  interpretaci postavy a  díla Martina Luthera (1483–1546) 
Kubeš velmi vysoce hodnotil dílo německého kněze a  historika Johanna 
Janssena (1829–1891) Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des 
Mittelalters. K morálnímu zhodnocení Lutherovy osobnosti s oblibou a s ur-
čitou škodolibou radostí užíval Lutherovo vlastní autobiografi cké dílo Co-
lloquia, Oder Christliche nützliche Tischreden Doctoris Martini Lutheri z roku 
1566.

Zdrojem k  líčení věrnosti a  statečnosti umučených katolíků během 
vlády anglického krále Jindřicha VIII. (1509–1547) a  královny Alžběty I. 
(1558–1603) posloužila Kubešovy kniha švýcarského jezuity a  německy 
píšícího spisovatele Josepha Spillmanna (1842–1905) Geschichte der katho-
likenverfolgung in England, 1535–1681. Die englischen märtyrer seit der 
glaubensspaltung a jeho historický román Die Wunderblume von Woxindon: 
historischer Roman aus dem letzten Jahre Maria Stuarts. K  anglické refor-
maci všeobecně čerpal Kubeš informace z knihy anglikánského pamfl etisty 
a  novináře Williama Cobbetta (1763–1835) Th e Protestant Reformation in 
England. K hodnocení vlády i soukromého života anglické královny Alžbě-
ty I. (1558–1603) užíval spis anglického historika Martina Andrew Sharpa 
Hume (1847–1910) Th e Courtships of Queen Elizabeth; a History of the Va-
rious Negotiations for her Marriage, and Th e Year aft er the Armada, and other 
Historical Studies.

K problematice tzv. bartolomějské noci (1572) a hugenotů ve Francii čer-
pal Kubeš z monumentálního a oceněného díla belgického historika Josepha-
-Marie-Bruna-Constantina barona Kervyna de Lettenhove (1817–1891) Les 
Huguenots et les Gueux. Étude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle, 
1560–1585.

3  Kubešovo knižní a časopisecké dílo z let 1920–1939

Knižní a  časopisecké dílo Konráda Maria Kubeše je značně rozsáhlé 
a s přihlédnutím k tomu za jak mnohdy obtížných a těžkých okolností vzni-
kalo6 nelze než pociťovat hlubokou úctu a obdiv. Přestože je Kubešovo dílo 
pochopitelně značně dobově a konfesně podmíněno a do určité míry již pře-
konáno, může i dnes sloužit jako historický pramen ke studiu dějin katolic-

6 „Vstoupil jsem do řádu, abych vydával knihy. Vydávání knih – mařila řádová censura, ne-
ochota tiskáren.“ Provinční archiv Tovaryšstva Ježíšova Praha, fond Kubeš, Dopis Heleně 
Koutecké z Králík dne 31. května 1951. Nezpracovaný fond.
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kého teologického myšlení a dějin ignaciánské spirituality v Československu 
v letech 1918–1948.

Konrád Maria Kubeš v  letech 1935–1948 vypublikoval celkem 15 knih 
a  jak je z  jejich datace patrné začal psát až ve zralém věku. Zřejmě se řídil 
zásadou, kterou mu přidal profesor fundamentální teologie a křesťanské fi -
lozofi e František Kordač (1852–1934): „Vědecká díla nezačínejte nikdo před 
40. rokem“,7 k čemuž pak později poznamenal: „Chop se pera, máš-li k psaní 
schopnosti. Nestačí pero, kalamář a pět prstů u pravé ruky.“8

V této studii se však omezíme pouze na chronologicky řazené spisy a sta-
ti, které byly Kubešem publikovány v letech 1920 až 1939.

Pravděpodobně nejranější apologií, kterou ve  zmiňovaném období na-
cházíme, je Kubešova úvaha Věřím v jednu, svatou, katolickou a apoštolskou 
církev, uveřejněná na přelomu let 1920 a 1921 v místním jezuitském časopise 
Hlasy svatohostýnské.9 Tento článek, psaný pro prosté věřící, přináší reakci 
na vznik Československé církve (husitské), „která před několika měsíci vy-
rostla na stromě bludů a heresí“.10

Během působení na Velehradě byl Kubeš v roce 1934 přímo vyzván před-
staveným P. Aloisem Koláčkem (1887–1970), aby se chopil pera a uveřejnil 
vlastní soukromé duchovní texty.11 Tak o  rok později spatřila světlo světa 
modlitební knížka Ve  šlépějích Neposkvrněné. Tato Kubešova knižní prvo-
tina, kterou on osobně považoval za nejzdařilejší ze všech svých vydaných 
knih, se dosti výrazně liší od soudobé asketické knižní produkce. Tuto prvo-
tinu bychom dokonce mohli označit za první laický breviář, neboť zde Kubeš 
obyčejným věřícím zpřístupnil nejen patristické texty, ale i žalmy a liturgic-
ké hymny, což v kontextu meziválečného období nelze považovat za běžnou 
praxi. Avšak ani v této modlitební příručce si Kubeš neodpustil občasné pro-
tireformační invektivy.

7 Srov. Kubeš, Konrád Maria: Po cestách Kristových. 2. díl. V záhonech Mariiných. Stavovské 
promluvy pro mládež, vhodné pro exercicie, spolkové konference i  pro kazatelnu (dále jen 
V záhonech). Tasov 1946, s. 216.

8 Srov. tamtéž, s. 215.
9 Srov. P. Konrád M. Kubeš T. J.: Věřím v jednu, svatou, katolickou a apoštolskou církev. Hlasy 

svatohostýnské, 16, 1920, s. 89–94, 105–106; 17, 1921, s. 3–5.
10 Srov. tamtéž, s. 89.
11 „Byl jsem vyzván, abych materiál, jejž jsem pro svou privátní pobožnost dlouhá léta z Otců 

a liturgií sbíral, učinil přístupným i těm, kteří nemají příležitosti čerpat z pramenů. Přeložil 
jsem tedy, co nejkrásnějšího se dá upotřebit z množství nasbírané látky.“ Srov. Kubeš, Konrád 
Maria: Ve  šlépějích Neposkvrněné. Modlitební kniha pro všechny stavy, zvláště pro věřící 
přistupující často k svatým svátostem (dále jen Ve šlépějích). Brno 1935, s. 7.
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V letech 1935 až 1936 publikoval sérii článků v časopise pro mládež Do-
rost.12 Tato Kubešova konfesní apologie a  interpretace reformační tradice 
byla zařazena do oddílu, který sám pojmenoval Výzbroj na obranu i výboj.

Poslední apologií, kterou se Kubešovi podařilo publikovat dříve „než 
Hitler zakázal vydávání českých a  zvlášť náboženských knih“13 je kniha 
Za pravdou Kristovou, která byla vydána pravděpodobně v roce 1938 či 1939. 
Nejdůležitější částí se pro nás stává kapitola Po stopách zlého činu,14 v níž Ku-
beš na pozadí vybraných historických událostí a jednání a konání význam-
ných osobností sleduje „hřích v dějinách národů“.15 „Nám nejde o všeobecné 
vylíčení tehdejších poměrů, nýbrž vybíráme jen momentky hodící se za ilu-
straci našeho tématu: Nešťastné činí národy hřích.“16 Tento text byl koncipo-
ván jako duchovní čtení určené exercitantům k rozjímání o „trojím hříchu“ 
a o „hříších vlastních“.

3  Životopisný nástin

Pro správné pochopení myšlení Konráda Maria Kubeše bude nezbytné 
načrtnout alespoň v hrubých konturách jeho životní příběh17 a vypíchnout 
nejdůležitější osoby a události, které měly největší vliv na něj i na jeho spisy.

Vyrůstal v tradiční katolické rodině, ve které se víra v Boha, vzorné plnění 
náboženských a stavovských povinností a hluboké prožívání církevního roku 
považovalo za naprostou samozřejmost.

Absolvoval své vzdělání v době, která je nazývána obdobím tak zvaného 
austrokatolicismu. A právě v  tomto společenském prostředí je třeba pátrat 
po kořenech pozdějšího Kubešova celoživotního obranného postoje k ochra-
ně katolické víry a římskokatolické církve.

Již na  obecné chlapecké škole se Kubeš setkal s  doslova státně naříze-
nou přetvářkou mnohých učitelů. „Moji městští učitelé, podle jména katolíci 
a více méně věřící, nebyli tak praktikujícími katolíky; nechali však nábožen-
12 Srov. P.  Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 17, 1935, s. 12–13; 18, 1936, 

s. 23–24, 39–40, 55–56.
13 Provinční archiv Tovaryšstva Ježíšova Praha, fond Kubeš, Torzo dopisu z Břežan na Moravec. 

Nezpracovaný fond.
14 Srov. Kubeš, Konrád Maria: Za pravdou Kristovou. Apologetické úvahy a čtení pro dny duchovní 

samoty. Upraveno pro inteligenci jako doplněk exercičního rozjímání (dále jen Za  pravdou). 
Vyškov [1938–1939], s. 209–236.

15 Srov. tamtéž, s. 209.
16 Srov. tamtéž, s. 234.
17 Srov. Mikulášek, Josef: Nástin života a díla, s. 235–256.
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ství na pokoji, a když bylo nutné, na př. před společným přijetím sv. svátostí, 
vycítili jsme, že ctí tento náboženský úkon.“18

Tato celospolečenská náboženská schizofrenie byla ještě zesílena, když 
Kubeš přešel na  C. k. vyšší gymnasium: „Vzpomínám svých gymnasijních 
profesorů bezvěrců, asi 50 procent celého sboru; mohu tě ubezpečit čestným 
slovem, že jen jediný z nich u mne vzbuzoval úctu svým vzděláním a cha-
rakterem.19 Ostatní byli mělké povahy a přitom dost nečestní, když šlo o boj 
proti víře. Nečestné zbraně, zrezavělé zbraně, dávno vyvrácené lži, spojené 
s krajní nesnášenlivostí, vlastně nenávistí světla Kristova.“20

Špatný příklad mnohých profesorů, především v praktikování víry, měl 
samozřejmě i  negativní vliv na  Kubešovy spolužáky: „Moji spolužáci?21 
Mnozí ve víře lhostejní, někteří nevěrci, ale sotva je přivedla k bezvěří touha 
po pravdě…“22

Přísně katolicky vychovaný a svojí povahou příliš útlocitný až úzkostlivý 
Kubeš to nesl velmi těžce a ještě po mnoha letech napsal: „Cizinci mezi svý-
mi! A je tomu tak. Cizinec, poutník – má jinou vlast, jiné zájmy, jiné názory, 
jiné ideály, pro jiné horuje, pak chladným k tomu, pro co horují oni, celé jeho 
okolí. Cizinci mezi svými, jak jsem byl já, již za studií.“23

Po maturitě vstupuje Kubeš na teologickou fakultu Karlo-Ferdinandovy 
univerzity v Praze. Ze všech přednášejících, kteří měli na Kubeše největší vliv 
a na které také později nejčastěji vzpomínal, to byl především profesor fun-

18 Srov. Kubeš, K. M.: V záhonech, s. 201.
19 S největší pravděpodobností to byl Vilém Steinmann, který byl ředitelem C. k. vyššího gym-

nasia v Hradci Králové od 4. října 1888 až do své smrti 14. července 1905. Kubeše učil v primě 
(1901–1902) a sekundě (1902–1903) latinský jazyk. „Přes neobyčejnou vlídnost měl kázeň 
vzornou, neboť hoši si ho vážili pro jeho vědomosti i paedagogické umění a milovali jej. Byl 
člověk sice náboženský, nikoli však klerikál. Každou neděli i svátek bylo ho vídat o student-
ských bohoslužbách. Na počátku školního roku pronášel stereotypně: ,Co se týká bohoslužeb, 
budou laskavě dozírat páni třídní. Ostatně já tam bývám vždycky.‘ A když jeden ze starších 
pánů, patřící tenkráte ještě ke straně ultramontánní, uvedl proti tomu, že takovýto dozor ne-
stačí, neboť prý mnoho zbožných dam stěžuje si do chování našeho studentstva ve chrámě, 
ředitel Steinmann s úsměvem odvětil: ,Kdyby, pane kolego, ty dámy se tam opravdu modlily, 
neviděly by těch studentských nepřístojností, jako jich nevidím já!‘.“ Srov. Brtnický, Ladi-
slav: Památník gymnasia Královéhradeckého. Na oslavu otevření nové budovy a sjezdu bývalých 
žáků vydal Slavnostní výbor. Hradec Králové 1927, s. 40–42.

20 Srov. Kubeš, K. M.: V záhonech, s. 31–32.
21 Pro zajímavost lze uvést, že jedním z Kubešových spolužáků (od primy do kvarty) byl i spiso-

vatel a novinář Karel Čapek (1890–1938).
22 Srov. Kubeš, K. M.: V záhonech, s. 31–32.
23 Provinční archiv Tovaryšstva Ježíšova Praha, fond Kubeš, Dopis Heleně Koutecké z Oseku. 

Nezpracovaný fond.
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damentální teologie a  křesťanské fi lozofi e František Kordač (1852–1934)24 
a profesor dogmatické teologie Josef Pachta (1846–1917).25

Po dvouletém působení jako diecézní kněz se Kubeš rozhodl, že vstoupí 
do Tovaryšstva Ježíšova. „Chci jako oni dávní jesuité bojovat mečem slova 
ve službě Boží pravdy.“26

Jelikož vnější dějinné události a politické poměry měly vždy vliv na apo-
štolskou činnost katolických kněží, nabízí se bezděky otázka, jak se Kubeš 
díval na časové události ve své vlasti, nakolik a jak se jim přizpůsobil a zda 
a do jaké míry je případně využil ve svém apoštolátu, ve službě Božího krá-
lovství a ke spáse duší.

Na  základě prozkoumaných textů již víme, že se k  těmto dění nevyja-
dřoval přímo, ale přesto na ně výrazně reagoval, jak formou ústního projevu 
(v kázáních, exhortách, exercičních, misijních a příležitostných promluvách, 
soukromých rozhovorech), tak i v knihách a časopiseckých statích. Z těchto 
spíše náhodných zmínek je však možné do určité míry sestavit tresť jeho ná-
zorů na církevní a politické události jak historické tak soudobé, které posu-
zoval nikoli z hlediska hospodářského nebo společenského, nýbrž výhradně 
24 „Nezapomenutelně mi utkvěla v mysli první hodina na theologické fakultě… V černé klerice 

a  v  černém kolárku vstoupil do  posluchárny Msgre Kordač – neměli jsme tušení, že náš 
skromný profesor jest monsignorem – a po krátké modlitbě začal… Tak asi mluvil bělovlasý 
profesor. Zdaž tehdy, před 30 lety tušil, že jeho první fi losofi cká hodina nového školního roku 
utkví jednomu z mladých posluchačů nesmazatelně v paměti? Dnes, po tolikaletém studiu, 
nepozoruji, že by bylo nutno něco na jeho vývodech pozměnit nebo opravit.“ Srov. Kubeš, 
K. M.: Za pravdou, s. 5 a 14. „Znát svou víru, abych si ji dovedl vážit, ji zastávat a hájit… 
Když v  bývalém národním shromáždění při debatě o  nerozlučitelnost manželskou mluvil 
profesor Kordač (ještě nebyl arcibiskupem), psaly socialistické noviny: ,Slyšeli jsme falešnou 
středověkou učenost, ale z úst representanta na slovo vzatého a v každém směru vzdělaného…‘ 
Neobrátil je sice, ale ukázal jim, a to doznali sami, že dovede svou víru obhájit, že má pro své 
přesvědčení důkazy, že jeho víra nevisí ve vzduchu.“ Srov. Kubeš, K. M.: V záhonech, s. 28. 
Srov též. Marek, Pavel: Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač. Olomouc 2005.

25 „Člověk je příliš krátce žijící bytost, než aby všechno pochopil. ,Dvě stě let bych potřeboval, 
abych mohl být hotov se svým studiem‘, říkal můj profesor dogmatiky. Ba ne! Za dvě stě let, 
co nových vynálezů a objevů! Nebyl by hotov! ,Kdybys byl jako slunko stár, nedomyslíš se 
konce…‘ “ Srov. Spectator: Stěhování ptáků. Dorost, 18, 1936, s. 58. „Profesor dogmatiky 
nám při tom často připomínal výrok Newtonův: ,Při svém přírodovědeckém bádání si 
připadám jako chlapec, stojící na břehu oceánu. Tu a tam mu vlny vyhodí k nohám nějakou 
mušli, on si s ní hraje, a bezedný oceán se před ním prostírá do nedozírné dáli se vším svým 
bohatstvím, které jest v jeho hlubinách skryto a o němž chlapec nemá ani tušení.‘ Profesor 
podotýkal: ,Platí to o  vědách přírodních, platí to ještě větším právem o  vědě posvátné, 
o  poznání Boha.‘ “ Srov. Kubeš, Konrád Maria: Maria. Mariologie, upravená za  mariánské 
čtení pro věřící lid. I. díl. Praha 1936, s. 27. Srov. též Stejskal, Fr.: Professor Mons. Dr. Josef 
Pachta zemřel. Časopis katolického duchovenstva, 58, 1917, s. 130–134.

26 Provinční archiv Tovaryšstva Ježíšova Praha, fond Kubeš, P.  Konrád Maria Kubeš T. J. 
(1890–1967), mariolog, misionář a exercitátor, asketický spisovatel. Nezpracovaný fond.
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z hlediska náboženského a mravního. On sám kdysi řekl: „Byl jsem k tomu 
donucen našimi nepřáteli!“27

Po vzniku Československé republiky Kubeš velmi těžce nesl odstraňování 
náboženských symbolů, křížů, ze škol, což vnímal jako projev protikatolické 
zášti a  slepého fanatismu. V  oněch bezbožných činech viděl víceméně za-
střený „kulturní boj“, který ho budil k zamyšlení a položení si otázky: „Jak se 
odvděčila jistá část našeho národa nebi za svobodu, které se nám r. 1918 dosta-
lo? Poražený mariánský sloup na staroměstském náměstí, pokácené a potupené 
kříže… Pán čekal, budou-li ty svatokrádeže odčiněny, čekal marně; přišla tedy 
pokuta. Na náměstí, kde potupena jeho přesvatá Matka, při posledním bombar-
dování zničena gotická radnice, pýcha Prahy, krom emauzského chrámu jediná 
vzácná historická památka, která tam při náletech vzala za své. Polámané kříže 
ztrestány na nás zlomeným křížem, jehož šestileté kruté tyranství tížilo ty, kteří 
pohrdli láskou Ukřižovaného. Bůh není náhliv, ale pamětliv…“28

Když v roce 1926 začal působit jako exercitátor na Velehradě, tehdy k jeho 
sluchu a srdci doléhaly smutné zprávy o pronásledování katolíků v Mexiku 
za  prezidenta Francisca Plutarca Elíase Campuzana Callese (1924–1928), 
ale též o jejich hrdinské věrnosti s heslem „Viva Cristo Rey – Ať žije Kristus 
Král!“29

Počínaje 30. lednem 1933 se začalo schylovat k velice neklidným letům 
plných úzkosti a ve svých následcích drtivých nejen pro Československo, ale 
pro všechny národy Evropy. Aby o něco později Adolf Hitler (1889–1945), 
vůdce Národně socialistické německé dělnické strany, prohlásil po  smrti 
Paula von Hindenburga (2. srpna 1934) prezidentský úřad za  trvale uvol-
něný, uchvátil jako samozvaný diktátor všechnu vládní moc v  Německu 
a z ctižádostivé snahy sjednotit všechny Němce v jediné říši, s cílem vytvořit 
Velkoněmeckou říši (Großdeutsches Reich), začal vážně ohrožovat všechny 
sousední země.30 Když pak vyzbrojil Němce, diplomaticky přelstil západní 
27 Tamtéž.
28 Srov. Kubeš, Konrád Maria: Mariánská postila. Exerciční pravdy a  nejdůležitější věroučné 

i mravoučné stati z katechismu v rámci církevního roku, upravené za četbu věřícím rodinám. 
Brno 1947, s. 256.

29 „Nemožno mi ubránit se myšlence, že bestiality nacistického nevěreckého Německa dopustil 
Pán na  náš národ proto, že u  nás bylo líčeno Callesovo Mexiko jako ráj svobody, jednak 
od placených novinářů, jednak z nenávisti k církvi a ze sympatií s jejími utlačovateli. ,Člověk 
musí jako pes zakusit na  vlastní kůži, co je karabáč.‘ (Rachmanová); musili jsme na  sobě 
zakusit požehnání nevěry; nebýt toho, pokračovali by bezcharakterní článkaři ve  svém 
řemesle dál a lid by toužil po ,ráji bezvěří‘.“ Srov. Kubeš, Konrád Maria: Pod korouhví Kristovou 
(dále jen Pod korouhví). 3. vyd. Brno [1947], s. 34.

30 „Hitler zrušil všechny politické strany, naplnil sněm jen svými lidmi a  kdo nemíní 
ve  ,svobodné německé republice‘ padnout na  zem před jeho zpupností a  přisahat na  jeho 



201

velmoci a přikročil brutálně k provádění svého imperialistického plánu a jak 
Konrád Maria Kubeš poznamenal: „Hitlerovi by snad nebyla stačila celá ze-
měkoule“.31

Mezinárodní politická situace se stále více a více vyostřovala32 a dosti kr-
vavou ouverturou následujících událostí se stala občanská válka ve Španělsku 
v letech 1936 až 1939.33

V důsledku Mnichovské dohody 29. září 1938 okleštil Hitler Českoslo-
vensko o krásné a bohaté Sudety. „Maně mi přichází na mysl,“ komentoval 
tehdejší situaci Kubeš, „jak ve Starém zákoně strašné dějinné pohromy stí-
haly israelský národ pro jeho hříchy proti Božímu zákonu, zvláště pro pýchu 
a bezbožnost králů. Tak například pro náboženskou nevěru poslal Hospodin 
na vyvolený národ nepřátele, kteří mu odňali určitá území a chtěli si jej do-
cela podmanit. Prorok Isaiáš to vyjádřil názorně: ,Proto Hospodin odsekl 
od Israele hlavu i ocas, palmovou ratolest i sítinu v jediný den.‘ (srov. Iz 9, 
13) Ale Israel se přesto neobrátil k tomu, který ho bil. Pamatujte si, že Bible 
je živá kniha napsaná k našemu poučení nebo výstraze, takže můžeme říci: 
Hospodin vám uťal ocas, totiž pohraniční území republiky. Uvidíme, zdali se 
obrátí čeští politici. Ano, vyzývám vás jako prorok: Obraťte se k Bohu celým 
srdcem, aby na vás nepřišly horší tresty!“34

Po  vytvoření Protektorátu Čechy a  Morava a  vypuknutí druhé světové 
války, nastoupila šedá nacistická totalita a po krátkém oddechnutí řízené de-
mokracie přichází pro změnu rudá komunistická totalita. To je ale již jiná 

všecky nápady a násilnosti, ten je odveden do koncentračního tábora, aby se tam naučil být 
přítelem nového režimu. Nesmělo se říkat ,Pozdrav Bůh‘, nýbrž ,Heil Hitler‘, protože pozdrav 
ve ,svobodné republice‘ musí prý být ,jednotný‘!“ Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako 
víra.). Dorost, 17, 1935, s. 13.

31 Srov. Kubeš, K. M.: Poutník, s. 72.
32 „Při exerciciích roku 1921 si všiml exercitátor lásky a  shody, jež ovládá veškerý život 

chovanek. Ústav měl chovanky z Moravy, Slezska, Čech, Slovenska, Češky i Němky, Slovenky, 
Polky, Maďarky – asyl pokoje a lásky uprostřed rozhárané a rozeštvané Evropy!“ Srov. Kubeš, 
Konrád Maria: Brána ráje. 2. vyd. Praha 1948, s. 18.

33 „Někdy v roce 1925 to bylo; akademicky vzdělaný inteligent mi praví: ,Jsem věřící, ale nechtěl 
bych žít ve středověku. Vzpomeňte jenom tortury! Něco takového jest teď zhola nemožné! 
Moderní lidstvo má přece jen více humanity…‘ Jen to dopověděl, a byli jsme svědky řádění 
Callesových pochopů v Mexiku, po málo letech řádění bezvěreckých zlosynů ve Španělsku, 
a konečně řádění Hitlerova gestapa u nás. Když se psalo, co tropí lidé prostí víry za hranicemi, 
nechtěli tomu naši lidé věřit nebo zavírali zúmyslně oči. Pán musil dopustit, aby pocítili na 
vlastním těle, jaké požehnání přináší nevěra, jakými dobrodinci lidstva jsou ti, kdo svrhnou 
s trůnu Boha. Nechcete sloužit Otci, otročte tedy satanu a jeho nástrojům a zakoušejte blaho 
této nové služby!“ Srov. Kubeš, K. M.: Pod korouhví, s. 70.

34 Provinční archiv Tovaryšstva Ježíšova Praha, fond Kubeš, P.  Konrád Maria Kubeš T. J. 
(1890–1967), mariolog, misionář a exercitátor, asketický spisovatel. Nezpracovaný fond.
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kapitola v životě Konráda Maria Kubeše, které se budeme věnovat při jiné 
příležitosti.

Během své pastorační činnosti v  letech 1918 až 1939 se Kubeš, ať už 
v exercičních či řeholních domech, na kazatelně nebo ve zpovědnici měst-
ských či venkovských kostelů téměř dennodenně setkával s  lidmi různého 
věku, společenského postavení a názorů.35 Díky tomu měl dokonalý přehled 
o tom, co hýbalo myslí i srdcí národa. „Každý měl vždy právo ke mně přijít 
s dotazem nebo s námitkou, ať se týkala čehokoli; nikdo nebyl nucen iurare 
in verba magistri, přísahat na mou ,nauku‘, každému bylo zaručeno, že mylný 
názor opravím, jen když mi omyl nebo blud bude dokázán. Rozumí se, že 
jsem leccos četl i z odborné literatury, a výsledek dvacetiletého studia i půso-
bení je ten, že jen v některých drobnostech jsem mínění pozměnil.“36

4  Kubešova konfesní apologie a interpretace reformační tradice

Kubešova konfesní apologie a interpretace reformační tradice ve sledo-
vaném období (1920–1939) v zásadě vyvěrá ze tří pramenů a pohybuje se 
ve třech oblastech, které se vzájemně prolínají a proplétají.

Prvním a základním pramenem je podle Kubeše hřích a jeho následky.37 
A tato náklonnost ke zlu se v porušené lidské přirozenosti projevuje, tu více 
tu méně, v trojí nezřízené touze neboli žádostivosti – těla, cti a očí. Lapidárně 
řečeno – v nezřízené touze po sexu, po moci a slávě a po hmotných věcech 
a penězích.38

Kubeš dále vychází z toho, že žádný hřích či nezřízená touha nejsou osa-
moceny pro tu kterou konkrétní osobu či událost, ale že mají velmi často ne-

35 „Mohu tě ubezpečit: poznal jsem lidí dost, lidí pracujících v  životě veřejném, i  lidí, kteří 
ve veřejnosti neznamenají nic, lidí oslavovaných a vážených i lidí neznámých, ale charakterů 
pramálo, mezi těmi i oněmi.“ Srov. Kubeš, K. M.: V záhonech, s. 222.

36 Srov. Kubeš, K. M.: V záhonech, s. 643.
37 „Kráčíme po stopách zlého činu – jediný zlý čin, a jak daleko zní jeho ozvěna! Hřích rozbouřil 

klidnou hladinu, na níž se člověk plavil k cíli, od chvíle a místa katastrofy se šíří rozlícené vlny 
dál a dál, a zastaví se teprve na břehu věčnosti.“ Srov. Kubeš, K. M.: Za pravdou, s. 209.

38 „Hrabivost a vládychtivost, tedy žádost očí a pýcha života, tyto dvě dcery pekla, se neděsí 
žádného bezpráví, jde-li o to, zmocnit se vlády nebo cizího majetku!“ Srov. Kubeš, K. M.: 
V záhonech, s. 269.
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dozírné společenské následky.39 Proto do úst těmto historickým osobnostem 
někdy Kubeš vkládá slova: „To jest mé dílo…“40

Tento náhled ovšem není originálně „kubešovský“! Kubeš jako jezuita 
formovaný ignaciánskou spiritualitou aplikuje ve své konfesní apologii dvě 
rozjímání, která se nacházejí v knížce Duchovních cvičení od svatého Ignáce 
z Loyoly (1491–1556). V zásadě můžeme konstatovat, že se v jeho konfesní 
apologii vzájemně prolíná tzv. rozjímání „o trojím hříchu“41 a tzv. rozjímání 
„o dvou praporech“.42

Druhý pramen vyvěrá z Kubešova neochvějného přesvědčení o nezaslou-
ženém daru pravé tj. jedině katolické víry.43 „K jinověrcům se chovej podle 
zásady sv. Augustina: ,Lásku jim dáváme, ale za pravdu jim dát nemůžeme.‘ 
Protože sv. víra ti má být nade vše drahá, nevydávej ji v nebezpečí příliš dů-
věrným stykem s těmi, kteří jsou mimo církev.“44

Z Kubešových slov ovšem zároveň vyplývá, že jedině ten může plně a do-
konale rozvíjet svoji víru a dojít spásy, kdo je členem katolické církve, kterou 
Ježíš Kristus „ustanovil za prostřednici mezi hříšným lidstvem a Bohem, jí 
svěřil poklad svých zásluh, aby z něho udílela potřebným a prosícím podle 
normy, kterou od něho dostala; proto ,mimo církev není spásy‘, a zhola pla-
né jest všecko rozumování protestantů a jejich potomků racionalistů, neboť 
na všecko je jim dána jediná odpověď: ,Protože to tak Kristus chtěl‘.“45

A konečně třetí proud, který jako by korunuje a uzavírá předchozí dva 
proudy Kubešovy konfesní apologie, je problematika náboženské tolerance 
či jak Kubeš píše náboženské „snášelivosti“. „Čemu se dnes říká ,tolerance‘, 
jest jednak náboženská lhostejnost, jednak zjev v  dějinách obvyklý: žádají 

39 „Vždyť někdy i ,soukromý‘, ,malý‘ hřích, jenž neměl pražádných následků a omezil se jen na 
vinníka a spoluvinníka, působí zhoubně po celá staletí a svádí celé generace, když kosti pro-
vinilců dávno zpráchnivěly – tím, že si ho veršotepci a romanopisci vzali za námět.“ Tamtéž, 
s. 221–222.

40 Tamtéž, s. 229.
41 Srov. Ignác z Loyoly: Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova. 

I, [Text]. Svatý Hostýn 1921, s. 118–121. 
42 Tamtéž, s. 145–148.
43 „Víra jako víra – mně je každá víra stejně cenná, tj. stejně bezcenná, protože sám nemám žád-

nou, a je mi tedy lhostejno, jakou kdo jiný má. Pro mne a za mne ať si má každý jakou chce.“ 
Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 17, 1935, s. 13.

44 Srov. Kubeš, Konrád Maria: Ve šlépějích Neposkvrněné: Modlitební kniha pro všechny stavy, 
zvláště pro věřící přistupující často k svatým svátostem (dále jen Ve šlépějích). Brno 1935, s. 62.

45 Tamtéž, s. 286.
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,snášelivost‘ pro sebe od katolíků, kde jsou sami v menšině, a pronásledují 
zuřivě věrné Kristovy, kde se domohou moci.“46

Po  těchto nezbytných předběžných poznámkách již můžeme přikročit 
k tomu, jak konkrétně Kubeš aplikuje svoji konfesní apologii a interpretaci 
na historické osobnosti a události reformační tradice. „Místo dlouhých řečí 
podívejme se do tábora našich protivníků.“47

5  Česká neboli tzv. první reformace (Mistr Jan Hus)

Spravedlivé a  pokud možno nestranné zhodnocení Kubešova postoje 
k osobnosti a odkazu Betlémského kazatele není vůbec snadné, neboť ve sle-
dovaném období (1920–1939) se Kubeš k husovskému problému vyjadřoval 
pouze příležitostně a velmi útržkovitě. Kubešovy názory a soudy o této otáz-
ce jsou navíc velmi silně konfesně a ideologicky zatíženy a vyhroceny. I přes 
tyto obtíže se o to alespoň pokusíme.

Nejstarší Kubešovy názory a postoje týkající se Mistra Jana Husa nalé-
záme ve  zmínkách již ve  výše zmiňované časopisecké stati Věřím v  jednu, 
svatou, katolickou a  apoštolskou církev. Zakladatelé Československé církve 
(husitské) „především chopili se muže, který byl pro svůj blud od církve od-
souzen a podle státních tehdejších zákonů upálen; jeho užívali k agitaci proti 
církvi katol. nevěrci vždy, proto byl dobrý i jim. Vzpomeň na provolání, které 
četli mnozí kněží s kazatelen začátkem července 1919 a ve kterém se Hus sta-
ví za vzor (!) českému katolickému knězi. Nemám ovšem ničeho proti tomu, 
když ho staví za vzor kněžím své sekty; tento muž aspoň jednal podle svého 
přesvědčení, třeba že bludného; oni však nemají ani přesvědčení ani zásad.“48

A ve své modlitební knížce Ve šlépějích Neposkvrněné na den 28. prosince 
vyzývá Kubeš věřící: „Odprošujme dnes Pána za všecko zlo zaviněné v naší 
vlasti mužem, jenž býval kazatelem v kapli zasvěcené betlemským neviňát-
kům, a modleme se za duše pohoršené a svedené od špatných kněží.“49

Kubeš ve svém dalším časopiseckém článku Tolerance (Víra jako víra.), 
určeném v  první řadě pro čtenáře z  řad mládeže, založil svoji kratičkou 
úvahu o Husovi na velmi jednoduchém a primitivním rozporu. Kubeš tvr-
dí, že Hus moc dobře věděl, že za ním stojí král Václava IV., a tak si mohl 

46 Tamtéž, s. 62.
47 Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 17, 1935, s. 13.
48 Srov. P. Konrád M. Kubeš T. J.: Věřím v jednu, svatou, katolickou a apoštolskou církev. Hlasy 

svatohostýnské, 16, 1920, s. 92.
49 Srov. Kubeš, K. M.: Ve šlépějích, s. 598. 
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dovolit stále víc a více veřejně z kazatelny v Praze kritizovat a nevybíravým 
způsobem urážet své zákonné představené, papeže a arcibiskupa.50 Naopak 
v Kostnici si Hus postupně uvědomil, že se ho nikdo z mocných tohoto svě-
ta nezastane, a tak najednou v listě z vězení píše: „pravdy každému přejte“. 
A Kubeš nakonec dodává: „Tak jednají všichni bludaři: Když mají moc, nutí 
násilím každého, aby přijal jejich učení. Když jsou v úzkých a jde jim o krk, 
stávají se naráz tolerantní.“51

6  Německá a švýcarská neboli tzv. druhá reformace 
(Martin Luther, Ulrich Zwingli a Jan Kalvín)

Hned na začátku své úvahy o Martinu Lutherovi si Kubeš klade otázku, 
zda si tento wittenberský profesor vůbec uvědomil, co způsobí jeho neproz-
řetelný čin, když dne 31. října 1517 přibíjel na dveře zámeckého kostela svých 
95 tezí. „Ale běda tomu, kdo tu jiskru do podminované Evropy hodí! Kdo 
zapálí doutnák a  zaviní výbuch, který rozmetá celou Evropu!“52 Po  tomto 
zdánlivě bezvýznamném a ojedinělém činu nabraly následné události velmi 
rychlý spád. „Neznám proti církvi zaujatějšího směru v dějinách nad protes-
tantismus,“ komentuje Kubeš.53 Od podzimu roku 1521 vypukly náboženské 
nepokoje téměř ve  všech německých zemích, nové učení se rychle šířilo. „Pak 
nesčetné sekty, ovoce jeho [Lutherova] učení o svobodném vykládání Písma 
svatého, sekty zabíhající až v blouznění.“54

Reformace jako jiskra přeskočila do  Švýcarska. Ulrich Zwingli, „kněz 
pochybných mravů“,55 se snažil na  základě zásady „sola scriptura“ v  kázá-
ní dokázat, že skutky nemají podstatu v  Písmě svatém. Zwingliho kázání 
bylo zveřejněno dne 16. dubna 1522 pod názvem Von Erkiesen und Freiheit 
der Speisen a  toto datum bývá pokládáno za  začátek švýcarské reformace. 
V návaznosti na tuto událost Zwingli „dostal chuť na ženění“56 a dne 2. čer-
ven ce 1522 žádal kostnického biskupa Hugo von Hohenladenburga (ca 
1459–1532) o zrušení celibátu. Měl k tomu velmi pádný důvod, protože již 

50 „Daleko horší bylo zneužívat kazatelny k tomu, aby štval věřící proti arcibiskupovi, nazývaje 
ho tam rudým ďáblem, blbcem a podobně.“ Srov. Kubeš, K. M.: V záhonech, s. 55.

51 Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 17, 1935, s. 13.
52 Srov. Kubeš, K. M.: Za pravdou, s. 222.
53 Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 18, 1936, s. 24.
54 Srov. Kubeš, K. M.: Za pravdou, s. 223.
55 Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 18, 1936, s. 39.
56 Tamtéž.

Konrád Maria Kubeš, T. J. jako představitel katolické 
konfesní apologie a interpretace reformační tradice



206 Josef Mikulášek

od začátku roku 1522 žil ve veřejném konkubinátě s vdovou Annou Rein-
hardovou.

Roku 1533 začala „zase jedna přesmutná kapitola v dějinách křesťanské 
[rozuměj katolické] Evropy“57 když do Švýcarska z Francie přišel Jan Kalvín. 
Od roku 1536 působil tento „nečistý, pyšný a krutý“58 reformátor v Ženevě 
kde „si počínal zběsile jako starověký tyran nejen proti katolíkům, ale i proti 
protestantům, kteří nechtěli souhlasit se vším, co řekl. Mnohý z nich zaplatil 
životem svobodu svědomí, kterou Kalvín hlásal, ale neprováděl.“59 

Z  některých anabaptistických komunit se postupně vyvinuli unitáři. 
„Mezi nimi byl krutě se světa zprovozen Servetus, protestant, který prchl 
z  katolického Španělska do  kalvínské Ženevy, aby tam užíval náboženské 
(,evangelické‘) svobody.“60 

Ve  Francii vznikla skupina, krátce nazývána hugenoti, která zastávala 
Kalvínovy myšlenky. „Hugenotské války a  hugenotské krutosti v  katolické 
zemi (Francii)… krutosti páchané ne sice ,ofi cielně‘, nýbrž ,privátně‘, ale ne-
méně zběsilé, všude kdekoli se domohli protestanté moci, o nichž málo kde 
se lze dočíst… krutosti, jimž konec učinila teprve bartolomějská noc, o níž se 
lze dočíst všude, již nikterak neobhajujeme ani neospravedlňujeme.“61 Edikt 
nantský z  roku 1598 zajišťoval náboženskou svobodu hugenotům do  roku 
1685, kdy byl zrušen. To je přinutilo k emigraci do protestantských zemí Ev-
ropy a Ameriky.

Do  Nizozemí pronikli kalvíni za  války se Španělskem, která probíhala 
od  roku 1566 až do  roku 1609. „R. 1566 umluvili tajně v St. Trondu útok 
na kostely. Své dílo začali 14. srpna, za týden bylo na 400 katolických chrámů 
v troskách. V Antverpách zničila smečka protestantů v katedrále 72 oltářů, 
všechny obrazy – na hlavním oltáři nechali z ,Golgoty‘ jen dva lotry – inu: 
jaká víra, takoví svatí!“62

Ve Skotsku John Knox „hřímal na kazatelně: ,Raději bych viděl deset tisíc 
nepřátel ve Skotsku, než bych dovolil jednu mši‘.“63

Odtud se šířil kalvinismus do Anglie. Zde se střetl s anglikánskou círk-
ví a  jejich spojením vznikl puritanismus. Anglie se svou Západoindickou 
společností a Holandsko s jeho Východoindickou společností byly v té době 
57 Srov. Kubeš, K. M.: Za pravdou, s. 223.
58 Tamtéž. 
59 Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 18, 1936, s. 24.
60 Tamtéž.
61 Srov. Kubeš, K. M.: Za pravdou, s. 223.
62 Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 18, 1936, s. 39.
63 Tamtéž.



207

významnými námořními velmocemi. Díky tomu se kalvinismus mohl šířit 
do zámořských oblastí a nabyl tak celosvětových rozměrů.64

Roku 1555 v  Augšpurku došlo k  vyhlášení všeobecně známé zásady: 
Cuius regio, eius religio. Ta však byla výhodná jen pro protestantské vládce, 
kteří díky tomu mohli své poddané násilím donutit ke své konfesi. Jakmile 
však začali tuto protestantskou zásadu uplatňovat katoličtí vládci na  svém 
území, okamžitě protestanté „ztropili veliký křik tehdy a  prolévají slzy 
v učebnicích dodnes“.65

Kubeš nakonec jen dodává: „Starokřesťanské sekty zmizely za málo sta-
letí nadobro všecičky… Protestantismus, zdálo se, unikl tomuto osudu všech 
sekt… Unikl? Podobá se rakovině, která se rozšířila po  celém těle, kterou 
nemožno jedním řezem odstranit, která však jistě, byť sebe pomaleji, hlodá 
na organismus a přivede konečnou hnilobu a smrt.“ 66

7  Anglická reformace (Jindřich VIII. a Alžběta I.)

Dne 21. dubna 1509 nastupuje na  anglický trůn osmnáctiletý mladík 
Jindřich VIII. s pevným předsevzetím, že svůj národ chce učinit šťastným. 
Kubeš si klade otázku: „Co stálo uskutečnění této šlechetné ideje v cestě? Nic 
– až teprve hřích – jediná nezkrocená vášeň – se jí v cestu postavil a ji zma-
řil nadobro.“67 Roku 1525 se Jindřich zahleděl do mladé dvorní dámy Anny 
Boleynové. Ta odolávala jeho svádění a odmítla být jeho milenkou a naléhala 
na něho, aby se s ní oženil. „Buď královnou nebo nic.“68 To Jindřicha přivedlo 
k myšlence zrušení sňatku s Kateřinou Aragonskou. „Tento muž se nestyděl 
před celou říší a před celou Evropou domáhat se ukojení svých choutek.“69 

64 „Někteří katolíci, kteří uprchli před anglickým pronásledováním do  Ameriky, založili tam 
stát Maryland s městem Baltimorem. Po čase se tam drali protestantští vystěhovalci, katolíci 
je ze soucitu přijali, ti se rozpínali víc a víc, vkrátku se smečka těch cizáků domohla moci, 
a  r. 1704 vydán zákon: katolíci ve  své zemi zbaveni občanského práva, oloupeni o  statky, 
vykázáni z města na periferii, nesměli zakládat školy, zakázána mše sv., kněží vykázáni, ba 
i děti rodičům násilně vzaty a dány na výchovu protestantům; na přistěhovalého katolického 
Irčana uvalena taxa jako na černošského otroka, s tím rozdílem, že negr své modly ctít směl, 
Irčan svatý kříž nikoli. Kde jednali podobně katolíci s protestanty? Do anglické osady Virginie 
ještě v minulém století nebyl katolík připuštěn.“ Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako 
víra.). Dorost, 18, 1936, s. 40.

65 Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 18, 1936, s. 23.
66 Srov. Kubeš, K. M.: Za pravdou, s. 231.
67 Tamtéž.
68 Tamtéž, s. 225.
69 Tamtéž, s. 226.
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Kateřina Aragonská byla vypovězena ode dvora a Anna Boleynová získala 
obrovský vliv na politiku. Když zemřel Vilém Warham, arcibiskup canterbur-
ský, prosadila, aby jeho místo zaujal kaplan rodiny Boleynů Th omas Cran-
mer „muž nečistých mravů, jenž měnil náboženské ,přesvědčení‘ jako kabát, 
věděl radu: nedbat papeže a dát se tajně oddat.“70 V důsledku tohoto sňatku 
došlo k odloučení Anglie od Říma a vzniku anglikánské církve, která byla 
od té doby podřízená panovníkovi. „Hřích Lutherův má tudíž na svědomí 
odpad celé Anglie.“71 Dne 7. září 1533 se Anně narodila dcera Alžběta, poz-
dější královna. Odpor proti Jindřichově církevní politice byl rychle a bru-
tálně potlačen. „Tolik krve, tolik nesmrtelných duší svedených k  odpadu, 
tolik bídy a neštěstí zaviněno jedinou ženskou, a král se jí nabažil dříve než 
kdo tušil!“72 Do Jindřichovy přízně se dostala dvorní dáma Jana Seymourová 
a  Anna Boleynová byla sťata mečem dne 19. května 1536. Den po  popra-
vě Boleynové se Jindřich zasnoubil se Seymourovou, kterou si o deset dní 
později vzal. Dne 12. října 1537 se Janě narodil syn Eduard, ale porod byl 
velmi těžký a královna krátce po něm 24. října 1537 zemřela. „Kolik žen ten-
to člověk měl, jak nelidským a krutým se stal od chvíle, kdy se poddal vleku 
vášně.“73 Jindřich VIII. umírá 28. ledna 1547. Jediný mužský potomek a syn 
Jany Seymourové Eduard se stal králem Eduardem VI., ale měl chabé zdraví, 
zemřel na  souchotiny ve  věku patnácti let 6. července 1553. Marie, zvaná 
Krvavá, usedla na trůn 19. července 1553. Dala upálit stovky protestantů jako 
kacíře. Zemřela zahořklá a nenáviděná 17. listopadu 1558. „Jaký čestný titul 
by zasloužila Alžběta? Ale ta nepopravovala protestanty, nýbrž katolíky, tedy 
dílo kulturní a bohumilé!“74 A samotný Jindřich? Po celoživotním úsilí dát 
Anglii mužského dědice se jeho slavným nástupcem nestal syn, nýbrž dcera 
„plod jeho hříchu“.

70 Tamtéž. „Cranmer, špinavý kněz, měnil ,přesvědčení‘ jako kabát, podoben větrné korouhvičce, 
otáčející se tam, kam právě vanul vládní vítr. Za  Jindřicha VIII. se zřekl Říma, načež byl 
od  něho jmenován anglikánským arcibiskupem, za  Eduarda VI. byl horlivým kalvíncem, 
za Marie Katolické svého ,poblouzení‘ (prý) hořce ,litoval‘, ale když ho pokrytecké slzy před 
trestem nezachránily, odříkal se na popravišti katolické víry nanovo, ,slavně‘ přede všemi.“ 
Srov. Kubeš, K. M.: V záhonech, s. 223.

71 Tamtéž, s. 226.
72 Tamtéž, s. 227.
73 Tamtéž.
74 Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 18, 1936, s. 23.
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Alžběta I. nastoupila na trůn 17. listopadu 1558 a hned „ukázala, že v ní 
vězí tygří krvežíznivost jejího otce“.75 Sestavila kvalitní královskou radu76 
a  spoléhala se na  rady svých poradců, „na  papíře byla konstituce, ve  sku-
tečnosti despotismus“.77 Získala si pověst svéhlavé a charismatické královny 
a období její pětačtyřicetileté vlády se označuje jako „alžbětinská doba“ či 
„zlatý věk Anglie“. „A byť tomu tak i bylo, jak se tvrdívá, že se za ní Ang-
lie stala velmocí, co vyváží ztrátu nesmrtelných duší? Byť šlo o duši jedinou 
– duši vykoupenou krví Kristovou!“78 Její soukromý názor na víru a nábo-
ženství není znám. Její církevní politika se vyznačovala pragmatickým přístu-
pem.79 Jedním z prvních počinů její vlády bylo upevnění anglikánské církve. 
Zákony týkající se kacířství byly zrušeny a byl přijatý zákon o náboženské 
jednotě, který stanovil povinnou návštěvu anglikánských bohoslužeb a po-
vinnost používání Knihy společných modliteb (Book of Common Prayer).80 

Od jejího nástupu na trůn byl důležitou otázkou její sňatek. Nicméně není 
zcela jisté, proč se nikdy neprovdala. Je možné, že důvodem byl její zážitek ze 
vztahu s Th omasem Seymourem. Alžběta dostávala nabídky k sňatku často, 
ale reálně uvažovala pouze o jedné z nich. Byl to Robert Dudley, přítel z její-
ho dětství a pravděpodobně její dlouholetý milenec.81

75 Tamtéž, s. 228.
76 „Místo mnoha slov stačí uvést jména ministrů: Walsinghama, falšovatele korespondence 

Marie Stuartovny (podle machiavellistické zásady, že politikovi účel posvěcuje prostředky 
– ,smrt Stuartovny jest politická nutnost‘), Burleigha [William Cecil, 1st Baron Burghley], 
jenž se obohatil 3000 uchvácenými církevními statky, netvora Topkliff ea, jenž byl ďábelsky 
vynalézavý v  mučení katolíků; zrádci a  špehové, jako byl Giff ord, odpadlý katolický kněz, 
Phillips a jiní, jimiž se země jen hemžila.“ Srov. tamtéž.

77 Tamtéž.
78 Tamtéž.
79 „Protestantství v  Anglii zavedeno a  upevněno pomocí šibenic a  mučidel (katolictví tam 

od  svatých věrozvěstů v  6. století, v  ,temném‘ středověku, zavedeno jinými metodami než 
protestantství v  osvíceném tolerantním novověku!), Londýn vypadal jako kanibalská 
(lidožroutská) ves: hlavy a  údy umučených katolíků rozvěšeny v  klecích po  celém městě.“ 
Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 18, 1936, s. 40.

80 „Kdo nešel do anglikánského kostela, musil platit ohromné pokuty, a když už neměl z čeho, 
žalářován – když byly žaláře plné, zmrskán, uši mu propíchnuty žhavým železem… Dělal 
Ferdinand II. protestantům, co ,dobrá královna Běta‘ katolíkům? Přítomnost při mši sv., 
přechovávání katolické knihy se trestalo nelidskou smrtí: na  popravišti připraven kotel 
s  vařící vodou, odsouzený přivázán k  ohonu koně, vláčen ulicemi londýnskými, a  pak úd 
po údu usekáván a házen do kotle, vnitřnosti vyrvány, srdce až na konec – kolik přechovavačů 
protestantských knih zprovodil Koniáš tímto způsobem se světa?“ Srov. P. Marianus T. J.: 
Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 18, 1936, s. 40.

81 „ ,Panenská‘ královna udržovala poměr hned s  tím, hned s  oním, ještě v  šedesáti letech – 
nezapřela nikterak otce.“ Srov. Kubeš, K. M.: Za pravdou, s. 228. 
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8  Československá církev (husitská)

V časopiseckém článku Věřím v  jednu, svatou, katolickou a apoštolskou 
církev se Kubeš vyrovnává se vznikem Československé církve (husitské), kte-
rou ovšem důsledně nazývá sektou. Ve své apologii vychází z věty z nicejsko-
-konstantinopolského vyznání víry obsahující tak zvané čtyři znaky, které 
musí mít pravá církev. 

Kubeš zároveň srovnává tuto českou historickou událost s anglickou re-
formací 16. století: „Co do svého založení jest podobná církvi anglikánské.“82 
Kubeš tímto svým tvrzením především zdůrazňuje dva podstatné společné 
znaky. Za prvé kněžskou čistotu neboli celibát83 a manželskou čistotu neboli 
rozvod.84 A za druhé národní identitu neboli vlastenectví.85 

V  polemice se Kubeš zaměřil zejména na  pojem „svatá“ a  považuje 
za hlavní příčinu a podnět k založení Československé církve (husitské) jed-
noznačně, „že mnoho kněží katolických v našich vlastech nechtělo zachová-
vat slib sv. čistoty, jejž dobrovolně před oltářem v den svého svěcení na sebe 
vzali.“86 Kubeš klade důraz na  slovo „dobrovolně“ a  argumentuje formulí, 
kterou pronášel biskup před podjáhenským svěcením.87

Na druhou stranu si Kubeš uvědomuje, že většina později odpadlých kně-
ží volila svůj duchovní stav z donucení, ať už z ohledu k příbuzným či k pou-
hé obživě, a „proto závazky toho stavu staly se jim břemenem“.88 

82 Srov. P. Konrád M. Kubeš T. J.: Věřím v jednu, svatou, katolickou a apoštolskou církev (dále 
jen Věřím v jednu). Hlasy svatohostýnské, 16, 1920, s. 90.

83 „Objevili se tudíž zakladatelé a první členové nové sekty na ráz, přes noc, a v hojném počtu, 
jako muchomůrky v lese po dešti, a všichni volali ,Zrušte celibát!‘ Kdyby byl papež vyhověl, 
nebylo by došlo k založení nové sekty, byli by zůstali v církvi katol.“ Tamtéž, s. 91.

84 „Proč založil (Jindřich VIII.) národní anglik. církev? Protože papež nechtěl (a  nemohl) 
dovolit, aby byl rozveden se svou zákonitou manželkou a pojal za manž. dvorní jednu dámu.“ 
Tamtéž.

85 „Po příkladě t. zv. národních církví začali horlit pro českou řeč v  liturgii; tím si dali punc 
vlastenců a doufali tak strhnout celý národ.“ Tamtéž, s. 92.

86 Tamtéž, s. 91.
87 „Synově nejmilejší! Majíce býti posvěceni na  podjáhenství, opět a  opět uvažujte bedlivě, 

o jaké to břímě dnes sami dobrovolně žádáte. Neboť až posud jste svobodni a jest vám volno 
podle libosti odejíti do stavu světského. Pakli toto svěcení přijmete, již vám nebude dovoleno 
předsevzetí to změniti, nýbrž nastane vámi povinnost Bohu – jemuž sloužiti vlastně panovati 
jest – ustavičně sloužiti a  čistotu s  jeho pomocí zachovávati a  službě církevní navždy se 
věnovati. A proto, dokud ještě čas, rozmyslete se; pakli vám libo trvati na svatém předsevzetí, 
přistupte sem ve jménu Páně!“ Srov. Cesta k oltáři Páně. Praha 1922, s. 91. 

88 Srov. P. Konrád M. Kubeš T. J.: Věřím v jednu, s. 91.
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Veřejným tajemstvím bylo, že pro mnohé kněze byl tento problém natolik 
obtížný, že žili v tajném konkubinátě, což Kubeš neopomenul připomenout. 
Jak se později stalo jeho zvykem, hned uvedl konkrétní případ kněze, kterého 
z pochopitelných důvodů nejmenuje,89 jak to „slavnostně prohlásil na schůzi 
v Praze 23. ledna 1919, za potlesku (!) většiny přítomných kněží.“90

Druhá příčina, podle Kubeše, tkví v tom, že „ti kněží odpadlí nevolili sva-
tý tento stav z lásky ku Kristu a k duším, nešli z přesvědčení a s pravou, živou 
vírou.“91 To bylo možná pro tohoto jezuity ještě důležitější, protože o mnoho 
let později napíše, že se stal knězem proto, aby „se věnoval duchovnímu ve-
dení duší… vedení, radost ne každého, ale moje.“92

Z hlediska svatosti církve Kubeš dále reformním kněžím vytýkal jejich 
přetvářku, faleš a vědomé obelhávání. Nedovedl pochopit, jak mohl takový 
kněz napřed z kazatelny hlásat pravost katolické církve a poslušnost papeži 
a vzápětí týž kněz a z  téže kazatelny najednou veřejně prohlásit, že vše co 
dosud říkal, byla lež. K tomuto bezcharakternímu a bezzásadovému vystu-
pování mnohých kněží jen dodává: „Opravdu, co lze čekat od  kněží, kteří 
nevěřili, dokud v církvi byli, kteří nevěří ani teď, co kážou, kteří jen svádějí 
lid, a kterým je každý prostředek dobrý?“93

Konrád Maria Kubeš se dále v  článku zamýšlí nad tím, jak posuzovat 
ty, kteří odešli do  Československé církve (husitské). Prosté věřící, zvláště 
na venkově, pouze lituje, že se nechali svést špatným příkladem svých kněží. 
Za tyto lidi je třeba se modlit. V samotné Praze byla situace poněkud jiná. 
Kubeš v  té době působil v  rezidenci u  svatého Ignáce a pravděpodobně se 
mu dostal do  rukou leták „plný jedu a nenávisti a  lží proti církvi katol.“,94 
který tam byl koncem června roku 1920 rozdáván, a který výslovně vyzýval 
k vystoupení z katolické církve k úplnému bezvyznání.95 Tato letáková akce se 

89 Byl to Bohumil Zahradník-Brodský (1862–1939), který byl od roku 1908 tajně ženatý s An-
nou Plešingerovou (1870–1935). „Pánové, nemá-li nikdo odvahu to veřejně říci, mám tu od-
vahu říci to já, že nejmírněji řečeno, část kněží žije již teď v manželství, bohužel úkradkem 
a podléhá tedy vlivu svých nelegitimních žen.“ Srov. Marek, Pavel: České schisma. Rosice 
u Brna 2000, s. 242.

90 Srov. P. Konrád M. Kubeš T. J.: Věřím v jednu, s. 91.
91 Tamtéž.
92 Provinční archiv Tovaryšstva Ježíšova Praha, fond Kubeš, Dopis Heleně Koutecké z Oseku. 

Nezpracovaný fond.
93 Srov. P. Konrád M. Kubeš T. J.: Věřím v jednu, s. 93.
94 Tamtéž.
95 „Český lide! Za vyvraždění polabských Slovanů, za mučírny inkvisice, za upálení Mistra Jana 

Husa, za křižácká tažení proti Tvým předkům, za Bílou horu, za popravy na Staroměstském 
náměstí, za vyhnanství Komenského, za dragonády liechtensteinské, za hrůzy třicetileté války, 
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později citelně dotkla i Kubešovy vlastní rodiny. Dne 15. února 1921 ofi ciálně 
vystoupil z římskokatolické církve a dokonce života zůstal bez vyznání jeho 
druhý mladší bratr Benno.96 

Na adresu odpadlých kněží Kubeš volně cituje výrok, který našel u svaté-
ho Jana Zlatoústého: „Odpadněte, padanky, škoda vás nebude, církev ve vás 
ničeho neztratí a nebude míti čeho litovat.“97 Co s knězem, pro kterého je 
modlitba breviáře břemenem, co s knězem, který si myslí, že sebezápor platí 
jen pro prosté věřící, co s knězem, který chce jen hovět svým vášním a chtí-
čům?!

V závěru článku Kubeš uvažuje nad svatostí učení nové Československé 
církve, nad její morální zásadou „svoboda svědomí“ a  konstatuje, že je to 
„buď logický nesmysl nebo znamená naprostou nevázanost“.98 Kubeš zde po-
prvé použil svůj velmi oblíbený matematický příklad, který se pak v jeho dal-
ších spisech ještě několikrát objevuje: „Asi tak jako vůči násobilce; 2 × 2 = 4, 
a někdo by si vyhradil ,svobodu‘ vůči této pravdě a řekl by: ,Já jsem svobodný, 
já svobodně tvrdím, že 2 × 2 = 5‘.“99

9  Závěr

Po přečtení této studie, ve které jsme se snažili přiblížit katolickou konfes-
ní apologii a interpretaci reformační tradice jezuity Konráda Maria Kubeše 
v meziválečném Československu, získá nezaujatý čtenář dojem, že protestan-
té všech „odstínů šedi“ byli vždy a všude a za všech okolností jen špatní a za-
vrženíhodní. To je ovšem velmi černobílé a zjednodušené vidění dějinných 
událostí, protože dějiny takto neprobíhaly a neprobíhají.

Abychom pochopili tento Kubešův náhled a  postoj, musíme se trochu 
vcítit do situace za jakých okolností a v jakém společenském ovzduší Kube-
šovy publikované práce vznikaly.

za pálení českých knih jezovity, za tři sta let poroby a temna, za katolický režim habsburský, 
za svěcení vražedných zbraní ve světové válce a za moře slz, potoky krve a bezmezné utr-
pení naše a našich předků vystup z papeženské církve římskokatolické ještě před sčítáním 
lidu! Řím Čechem musí být souzen a odsouzen. Volná Myšlenka.“ Srov. Kudláč, Antonín K.: 
Příběh(y) Volné myšlenky. Praha 2005, s. 55.

96 Srov. Státní oblastní archiv v  Zámrsku, sign. 6501, matrika N, 1890–1902, ukn 9906, 
http://195.113.185.42:8083/000-06501.zip (odkaz ke stažení).

97 Srov. P. Konrád M. Kubeš T. J.: Věřím v jednu, s. 93.
98 Tamtéž, s. 94.
99 Tamtéž.
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Hluboce věřící Kubeš byl již za dob svých studií nepochybně konfron-
tován s  náboženskou přetvářkou mnohých učitelů a  profesorů a  pocítil ji 
na vlastní kůži. Na jedné straně mohl na vlastní oči vidět, jak tito lidé z do-
nucení, bez vnitřního přesvědčení, chodí pravidelně na  státem nařízené 
katolické bohoslužby a přitom se titíž lidé o katolické víře, katolících a řím-
skokatolické církvi vyjadřovali lživě a neuctivě.100

Kubešova kazatelská, misionářská a  exerciční činnost probíhala téměř 
po  celou dobu trvání první republiky v  celospolečenském ovzduší veřejně 
přiznaného či skrytého nepřátelství a odporu vůči všemu katolickému spoje-
nému s habsburskou monarchií.101 Cílem státní církevní politiky byla snaha, 
aby se římskokatolická církev postupně stala jednou z mnoha náboženských 
společností a tajně doufali, že se nakonec stane v podstatě bezvýznamným 
jevem bez jakéhokoli vlivu na společnost.102 

Kubeš, který „měl často se studenty co dělat a tu měl příležitosti dost po-
znati“,103 jak je nejvíce ohrožená především katolická víra mládeže. Známé 
úsloví: „Mládež – naděje vlasti“ se Kubeš po celou dobu svého kněžského pů-

100 „Prvním zřídlem jest jim Voltaire… jenž dal svým přátelům radu: ,Lžete, lžete, něco vždycky 
z toho uvízne,‘ jenž měl heslo: ,Zašlápněte tu hanebnici‘ (totiž Církev), jenž kalem a špínou 
pokálel, co nejčistšího v dějinách našel. Druhé zřídlo lží: Haeckel, světový podvodník na poli 
věd přírodních, jako jím byl Voltaire v oboru fi losofi e. Tisíce a tisíce duší připravil o víru ten 
i onen lhář – tím nebezpečnější oba, že své vylhanosti oblekli do roucha vědy. U Renana se 
oblekla lež do roucha frází, v Temnu vystupuje v rouše historie, u jeho kolegy, autora Říma 
a  Jedu z  Judey, v rouše krásné literatury. Vědecká ,novinka‘, docela nedokázaná, je vítanou 
pomocnicí lži, jak důkazem jest Darvin, právě tak jako nečistota, kterou Zolovy spisy jen 
překypují.“ Srov. P. Marianus: Otec lži. Zprávy velehradské, 16, 1935, s. 10–11.

101 „Jejich hesla: ,Pryč od  Říma‘, t. j. pryč od  Krista – pryč s  náboženstvím ze škol. Chceme 
beznáboženskou výchovu, odkřesťanit rodinu i veřejný život, nechceme žádnou autoritu nad 
sebou, ani božskou ani lidskou… Proč? ,Abychom mohli beztrestně hověti náruživostem: 
chceme volnou lásku, rozluku.‘ Rozluku manželskou, rozluku Církve i  státu, rozluku vědy 
a  víry, rozluku mravnosti a  zákona Božího. To jest poslední pohnutka, poslední příčina, 
poslední cíl všeho boje proti víře a Kristu, emancipace těla! Aby to vypadalo učeněji, přidá se 
ještě fráze: ,Svoboda, tolerance, pokrok.‘“ Srov. P. Marianus: Otec lži, s. 8–10.

102 „Katolíci si musí dát sebrat, co mají, být při tom pěkně zticha a pořádně platit daně, tisknout 
se do kouta a být rádi, že je nechají na světě, ani slovem se neozvat, když sv. víra je tupena 
a  zesměšňována, nebránit se, nehájit se a  dát si všecko líbit. Po  převratě se tázali katolíci 
u  nás: ,Dostane se nám tolerance?? Dnes v  osvíceneckém století, v  demokratickém státě?‘ 
A odpověď zněla: ,Chcete-li toleranci – snášelivost od nás – musíte si ji vydobýt; na blahovůli 
svých odpůrců počítat nemůžete.‘ – Tu to máš: buďto si svobodu vydobýt, nebo otroctví – ale 
toleranci (dovolávat se požadavků ,lidskosti‘) nikoli! Často uváděné slovo ,katolíci budou mít 
v republice tolik práv, kolik si jich dobudou‘ nevyjadřuje smýšlení jedné osoby, nýbrž ducha 
dnešní doby.“ Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 18, 1936, s. 55.

103 Srov. P. Marianus T. J.: Tolerance (Víra jako víra.). Dorost, 17, 1935, s. 12.
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sobení snažil změnit v úsloví: „Katolická mládež – naděje katolicismu“. Tuto 
ideální myšlenku usiloval Kubeš po celý svůj život proměnit ve skutečnost!

Jak je všeobecně známo, dne 15. března 1939 byl zřízen Protektorát Čechy 
a Morava. Kubešova apoštolská činnost byla vlivem nacistické okupace znač-
ně omezena a ztížena. Avšak pod dojmem válečných a poválečných událostí 
se stal ještě více bojovnějším a zarputilejším obráncem katolické církve. Toto 
Kubešovo životní a pracovní období by si však zasloužilo samostatnou studii.

Resumé

Konrád Maria Kubeš, T. J. jako představitel 
katolické konfesní apologie a interpretace 

reformační tradice v meziválečném Československu

Cílem studie bylo kriticky zhodnotit konfesní apologii a  interpretaci 
reformační tradice jezuity Konráda Maria Kubeše (1890–1967) na základě 
pramenů, které pro svou apologii používal a  současně jím publikovaných 
knižních a časopiseckých spisů. Stručně je popsáno Kubešovo rodinné pro-
středí, vzdělání, životní a profesní okolnosti v meziválečném Českosloven-
sku. Příspěvek především zhodnotil Kubešovy názory a  postoje na  hlavní 
témata reformační tradice – česká reformace (Mistr Jan Hus), německá re-
formace (Martin Luther a jeho epigoni), anglická reformace (Jindřich VIII. 
a Alžběta I.) a vznik Československé církve (husitské). V závěru článku se 
pak objevuje stručné zhodnocení Kubešovy osobnosti jako člověka své doby. 

Klíčová slova: Konrád Maria Kubeš (1890–1967), katolická apologie 
a interpretace reformační tradice, historické osobnosti a události, křesťanské 
polemiky, církevní dějiny, meziválečné Československo
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Summary

The Jesuit Konrád Maria Kubeš as the Representative 
of the Catholic Confessional Apology 

and Interpretation of Reformation Tradition 
in Interwar Czechoslovakia

Th e aim of the paper is to critically evaluate confessional apology and 
interpretation of reformation tradition of the Jesuit Konrád Maria Kubeš 
(1890–1967) on the basis of sources, which Kubeš used for his apology and 
his own published book and journal texts. Furthermore, it describes Kubeš’s 
family background, education, life and professional conditions in interwar 
Czechoslovakia. Th e article primarily analyzed Kubeš’s opinions and attitudes 
to main issues of reformation tradition – Bohemian reformation (Jan Hus), 
German reformation (Martin Luther and his epigoni), English reformation 
(Henry VIII and Elisabeth I). Th e fi nal part of the paper shortly discusses 
Kubeš’s personality as a man of his time.

Keywords: Konrád Maria Kubeš (1890–1967), Catholic apology and in-
terpretation of reformation tradition, Christian polemics, ecclesiastical his-
tory, interwar Czechoslovakia, historical personalities and events
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Kangwaská smlouva1

Veronika Krištofová2

Korejsko-japonské vztahy trvající přes 1 500 let byly poznamenány několi-
ka významnými událostmi,3 jež určovaly vzájemné nahlížení jednoho národa 
na druhý a usměrňovaly pokračující interakci obou zemí. Blízké sousedství 
umožňovalo reciproční působení již v době starověku. Korea i Japonsko se 
rozvíjely pod silným vlivem sousední Číny, od níž obě země převzaly písmo, 
konfuciánskou fi losofi i, právní systém i čínskou verzi buddhismu. Přes Ko-
rejský poloostrov pak do Japonska přicházely vlivy kontinentální Asie.

Jak Japonsko, tak Korea se od konce 18. století potýkaly se snahami zá-
padních mocností o otevření dané země s cílem navázání obchodních vztahů. 
V případě Japonska se o to jako první pokusili Rusové, a to v oblasti Kuril-
ských ostrovů, Sachalinu a  nejsevernějšího japonského ostrova Hokkaidó. 
Roku 1797 Rusové zabrali Etorofu, největší ostrov z Kurilského souostroví, 
kterého se ovšem o tři roky později zmocnili Japonci a roku 1805 jej prohlá-
sili za své území. Téhož roku byl k japonskému teritoriu připojen i Sachalin.4 
U  japonských břehů se ve větší míře začínaly objevovat lodě ze Spojených 
států amerických, Velké Británie, Holandska a Francie, což vedlo k několika 
potyčkám a následnému zpřísnění tokugawské politiky izolacionismu.5 Vý-
voj tímto směrem orientované zahraniční politiky se však změnil po příjezdu 

1 Tato studie vznikla jako jeden z výstupů projektu SGS-2016-067 Velká  Británie a Restaurace 
Meidž i řešeného na Katedře historických věd FF ZČU.

2 Autorka článku je doktorandkou Katedry historických věd na Filosofi cké fakultě Západočes-
ké univerzity v Plzni.

3 Chung, Jae-Jeong: Historical Confl ict and Dialogues between Korea and Japan. In: Hyun, 
Dae-Song (ed.): Th e Historical Perceptions of Korea and Japan. Paju 2008, s. 229–258.

4 Ostrov Sachalin byl v japonských seznamech z roku 1700 uváděn pod jménem Karafuto pod 
správou rodu Macumai (tento rod spravoval od roku 1604 i Hokkaidó). Roku 1805 byl při-
pojen k japonskému území a následně roku 1858 byla mezi Ruskem a Japonskem uzavřena 
smlouva o společném vlastnictví ostrova. Roku 1875 Japonci vyměnili Sachalin za Kurilské 
ostrovy a po roce 1905 Japonci znovu získali jižní polovinu Sachalinu. Nakonec byl ostrov 
po porážce Japonska ve druhé světové válce přiřčen Sovětskému svazu. Hilská, Vlasta: Dějiny 
a kultura japonského lidu. Praha 1953, s. 254.

5 V Japonsku byli jak zastánci izolacionismu – především z knížectví Mito (dnešní prefektura 
Ibaraki) například Seišisai Aizawa (1782–1863) a Tóko Fudžita (1806–1855), tak i stoupenci 
myšlenky otevření země – například Čóei Takano (1804–1850) a Šózan Sakuma (1811–1864), 
který razil heslo „Etika Východu a vědy Západu“, jež se později stalo konceptuálním výcho-
diskem modernizace země. Reischauer, Edwin Oldfather – Craig, Albert Morton: Dějiny 
Japonska. Praha 2008, s. 122.
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komodora Matthewa Calbraitha Perryho (1794–1858), který stál v čele fl otily 
čítající tři parní fregaty a pět dalších plavidel, což byla čtvrtina tehdejšího 
amerického námořnictva (Japonci je nazvali „Černé lodě“).6 Perry zakotvil 
na rozkaz amerického prezidenta Millarda Fillmorea (1800–1874) 8. červen-
ce 1853 v přístavu Uraga (dnešní součást města Jokosuka) v Tokijském zálivu 
a požadoval navázání diplomatických a obchodních vztahů. O rok později se 
Perry vrátil pro odpověď. Šógunát, který si po americké demonstraci síly plně 
uvědomoval, že Japonsko není připraveno takové mocnosti vzdorovat, při-
stoupil 31. března 1854 na uzavření smlouvy v Kanagawě (dnešní Jokohama), 
která otevřela Spojeným státům americkým dva přístavy – Hakodate na Ho-
kkaidu a Šimodu na poloostrově Izu, kde byl také zřízen americký konzu-
lát.7 V následujících letech byly podobné nerovnoprávné smlouvy podepsány 
i s Velkou Británií (1854), Ruskem (1855) a Nizozemím (1856). Tyto smlouvy 
se ovšem netýkaly obchodních záležitostí. 

První obchodní dohoda byla uzavřena až 29. července 1858 se Spojený-
mi státy americkými (v platnost vstoupila v létě 1859) díky iniciativě ame-
rického konzula Townsenda Harrise (1804–1878), na  jejímž základě byly 
otevřeny další přístavy – Kanagawa, Nagasaki, později i  Niitaka a  Hjógo 
(dnešní Kóbe). Od roku 1862 mohli cizinci působit v Ósace a od následu-
jícího roku i v Tokiu.8 Posléze byly obchodní smlouvy uzavřeny i s Velkou 
Británií, Ruskem, Nizozemskem, Francií a Pruskem. Jednalo se o nerovno-
právné smlouvy, jež obsahovaly právo exteritoriality pro cizince, a Japonsko 
jejich podpisem ztratilo celní autonomii. Postup vůči cizincům nebyl v rám-
ci Japonska jednotný. Pouze třetina šógunátu s otevřením se Japonska vůči 
Západu souhlasila. Následná snaha o vyhnání cizinců a obnovení císařství 
vedla k takzvané restauraci Meidži (Meidži išin), jež ukončila šógunát a ob-
novila moc císaře, kterým byl od  13. února 1867 teprve 15letý Mucuhito 
(1852–1912), posmrtně známý jako císař Meidži. Samotný akt obnovení cí-
sařské moci otevřel dveře mnoha reformám a vlivům z vnějšího světa, které 
vedly ke vzniku kapitalistického, imperialistického a moderního Japonska.

Korea se oproti tomu stále držela linie politiky izolacionalismu. Roku 1864 
se k moci dostal tehdy dvanáctiletý král Kodžong (1852–1919, samostatně 
vládl v  letech 1873–1907), místo něhož de facto panoval jako princ-regent 
jeho otec Ji Ha-ŭng, známý jako Taewŏn’gun (1820–1898, vládl 1864–1873).9 

6 Tamtéž, s. 123.
7 Smlouva obsahovala i takzvanou doložku nejvyšších výhod. Tamtéž.
8 Beasley, William Gerald: Japanese Imperialism, 1894–1945. Oxford 1991, s. 24.
9 Taewŏn’gun je označení funkce, stejný titul měli za  období Čosŏn čtyři muži, přičemž tři 

z nich zemřeli dříve, než se jejich synové dostali na  trůn, posledním byl právě Ji Ha-Ŭng, 
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Taewŏn’gunovým politickým cílem byla dynastická obnova a posílení moci 
krále na úkor mocných klanů spřízněných s královským rodem, které ovlá-
daly státní aparát již od roku 1800. Úřednictvo bylo za jeho vlády jmenová-
no na základě jeho kvalit, ne původu. Ti úředníci, kteří se obohatili na úkor 
druhých, byli odsuzováni k trestu smrti či posíláni do vyhnanství. Za cílem 
posílení postavení královského rodu nechal Taewŏn’gun v letech 1865–1867 
opravit symbol vládnoucí dynastie – palác Kjŏngbok zničený imdžinskou 
válkou na  konci 16. století.10 Taewŏn’gun byl též zastáncem politiky izola-
cionalismu, jelikož odmítal jakékoliv zásahy zvenčí do vnitřních záležitostí 
země a zavrhoval přijímání zahraničních vyslanců.11 

Regent měl stále na  paměti osud Číny, jež byla západními mocnostmi 
násilně otevřena světu prostřednictvím opiových válek. První opiová válka 
(1839–1842) byla ukončena první takzvanou nerovnoprávnou smlouvou se 
západní mocností (Velkou Británií), Nankingskou smlouvou.12 Druhá opio-
vá válka (1856–1858) byla zakončena podepsáním Tchien-ťinských smluv 
s Velkou Británií, Francií, Ruskem a Spojenými státy americkými, jež zpro-
středkovávaly těmto mocnostem v  Číně řadu výhod. Následující konfl ikt 
v podobě navazující třetí opiové války (1859–1860) byl skončen podepsáním 
Pekingské smlouvy.13 Po roce 1858 pak s Čínou uzavřela řada zemí (Velká 
Británie, Francie, Rusko, Spojené státy americké, Prusko, Portugalsko, Dán-
sko, Holandsko, Španělsko, Belgie a Itálie) další nerovné smlouvy. Západní 
mocnosti za  maskou ideologie volného obchodu začaly v  Asii prosazovat 
vlastní obchodní podmínky, které je na asijských trzích zvýhodňovaly.14 

Pro Korejce byla porážka Číny šokující. Považovali ji v mnohém za svůj 
vzor a za přirozeně nadřazenou zemi. Postup Západu chápali jako hrozbu 
pro vlastní království. Tato myšlenka vedla v době, kdy anglo-francouzské 
jednotky okupovaly Peking, to je v  roce 1860, k  založení hnutí Tonghak 
mužem jménem Č’oe Če-u (1824–1864). Jednalo se o nacionalistické a ná-
boženské hnutí, jehož ideologie spočívala na  ochraně národa před nebez-
pečím ze strany Západu. Bylo založeno na myšlence, že Západ šíří svoji sílu 
prostřednictvím katolicismu, proto zde mělo jako protiváha působit učení 

proto se termín Taewŏn’gun stahuje k jeho osobě. Kim, Jin Wung: A History of Korea. Bloo-
mington 2012, s. 279.

10 Nahm, Andrew C.: Introduction to Korean History and Culture. New Jersey 1993, s. 142.
11 Eckert, Carter J. – Lee, Ki-Baik – Lew, Young Ick – Robinson, Michael – Wagner, Edward 

Willett: Dějiny Koreje. Praha 2001, s. 144.
12 Liščák, Vladimír: Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech. Praha 2008, s. 365–377.
13 Přesnější informace o obsahu smluv viz Beasley, W. G.: c. d., s. 15–18.
14 Duus, Peter: Th e Abacus and the Sword. Londýn 1995, s. 8–9.
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Tonghak („Východní učení“), jež podporovalo myšlenku nezávislosti, rovno-
stářské společnosti a protizápadního smýšlení.15 Podobně v polovině 19. sto-
letí v Koreji vznikaly „Myšlenky ochrany ortodoxie a odmítnutí heterodoxie“ 
(Widžŏng č’ŏksa), jež podporovaly uzavřenou politiku vůči Západu a  jeho 
výrobkům, odmítaly západní vědu a naopak kladly důraz na učení neokon-
fucianismu.16 

Tento postoj se ovšem setkával s rostoucím odporem ze strany zahranič-
ních obchodníků, jejichž lodě v 19. století připlouvaly ke korejským břehům 
ve stále větším množství. Již od roku 1832 se u korejského pobřeží u provin-
cie Čchungčchong (jihozápadní část poloostrova) objevila britská obchodní 
loď Lord Amherst, jež neúspěšně požadovala otevření vzájemného obchodu, 
podobně jako britská válečná loď Samarang v roce 1845. O rok později zde 
zakotvily tři francouzské válečné lodě, které předaly Korejcům dopis s pro-
testem vůči potlačování katolicismu v Koreji, a roku 1854 se podél pobřeží 
provincie Hamgjong (severovýchodní část poloostrova) plavily dvě ruské vá-
lečné lodě, jež způsobily i několik násilných střetů. V srpnu 1866 se americká 
obchodní loď General Sherman vydala po řece Taedong až do Pchjongjangu. 
Korejský úředník, který odmítal jednat o vzájemném obchodu, byl posádkou 
zajat, což nakonec vedlo k ozbrojené přestřelce. Výsledkem bylo sedm mrt-
vých Korejců na pobřeží. Guvernér provincie Čchungčchong Pak Kju-su pro-
to vydal rozkaz ke zničení lodě, která byla následně spálena a všech 23 členů 
posádky na palubě s ní.17 V Severní Koreji se tento incident dodnes slaví jako 
počátek odporu vůči americkému imperialismu.18

Proticizinecké smýšlení se projevilo také nevraživostí vůči křesťanům. 
V  roce 1866 započal Taewŏn’gun se svou protikřesťanskou kampaní (zná-
má jako Pjŏngin sako), jejímž výsledkem bylo mezi léty 1866–1872 až 8 000 
umučených korejských křesťanů a devět francouzských kněží.19 Politika izo-
lacionalismu a protikřesťanské represe vedly ke dvěma střetům se západními 
mocnostmi. Prvním byla francouzská reakce na křesťanský pogrom z roku 

15 Shin, Yong-Ha: Modern Korean History and Nationalism. Soul 2000, s. 21–23.
16 Tamtéž, s. 25.
17 Kim, J. W., c. d., s. 281–282.
18 Seth, Michael J.: A History of Korea. Lanham 2011, s. 231.
19 Eckert, C. J. – Lee, K. B. – Lew, Y. I. – Robinson, M. – Wagner, E. W.: c. d., s. 144. V té době 

se v Koreji nacházelo 20 000 křesťanů a dvanáct francouzských kněží. Tamtéž. Francouzští 
kněží působili v Koreji ilegálně. Nahm, A. C.: c. d., s. 143. Roku 1801 bylo v Koreji zakázáno 
šíření křesťanství. Keum, Jang-Tae: Dasan’s Th ought on Western Learning and Confucianism. 
In: Korean National Commission for UNESCO (dále jen KNCU) (ed.): Korean History. New 
Jersey – Soul 2004, s. 363–381. Počet francouzských kněží v Koreji se ovšem rozchází, někteří 
autoři jejich celkový počet udávají na pouhých devět, viz Seth, M. J.: c. d., s. 231.
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1866. Jeden z přeživších francouzských kněží, otec Felix-Claire Ridel, prchl 
v průběhu korejských represí do Číny, kde požádal o odvetné opatření veli-
tele Francouzské asijské fl otily admirála Pierra Gustava Rozea. Ten se v říjnu 
1866 vydal se sedmi válečnými loděmi a s 1 000 muži na palubách ke korej-
ským břehům a obsadil zde správní centrum ostrova Kanghwa. Francouzi za-
bavili místní zbraně, zlato a stříbro v hodnotě 200 000 tehdejších franků a 300 
významných historických knih, které můžeme dodnes spatřit v  pařížském 
národním muzeu Louvre. Jeho následný pokus proniknout na  korejskou 
pevninu a vyrazit do Soulu se ovšem nepovedl a byl tak nucen se v listopadu 
stáhnout zpět do Číny. Tento útok je v Koreji znám jako Pjŏngin jangjo („Zá-
padní nepokoje z roku 1866“). Druhý střet byl reakcí na potopení americké 
obchodní lodi General Sherman, po němž roku 1871 došlo k americkému 
vpádu. Americké fl otile pěti válečných lodí s 1 500 muži na palubách, jíž velel 
kontradmirál John Rodgers, se ovšem kvůli nepřátelské palbě nepodařilo ani 
vplout do Kanghwaské úžiny a byla tak nucena se stáhnout. Korejci ztratili 
240 obránců. Tento druhý útok západní mocnosti je v Koreji znám jako Sin-
mi jangjo („Západní nepokoje z roku 1871“).

Na jaře 1868 dobrodruh Ernst Jakob Oppert (pruského původu, v době 
návštěv Koreje měl ovšem již americké občanství), který se po dva roky sna-
žil neúspěšně navázat obchodní styky s  Koreou, přišel s  poněkud radikál-
ním nápadem, jak přinutit Koreu navázat vztahy se Západem. Rozhodl se 
otevřít hrobku Taewŏn’gunova otce, prince Namjŏna, na pobřeží provincie 
Čchungčchong, a požadovat započetí vzájemných obchodních styků výmě-
nou za navrácení odcizených ostatků. Oppert byl ovšem od hrobky zahnán 
dříve, než ji stačil výrazněji porušit. Tento příklad naprosté neúcty jen posílil 
protizápadní smýšlení korejské vlády. Taewŏn’gun nechal na paměť vítězných 
bojových střetnutí se západními mocnostmi po celé zemi vztyčit kamenné 
památníky, čímž byla ofi ciálně potvrzena politika izolacionalismu.20 Tento 
postoj byl ovšem s ohledem na to, že Čína a Japonsko se ve čtyřicátých a pa-
desátých letech 19. století již Západu otevřely, poněkud krátkozraký.21 Na to 
poukazovala i korejská skupina pokrokových myslitelů hnutí Sirhak („Hnutí 
za praktické vědy“), jež v Koreji existovala již od 17. století. Navázání vztahů 
se západními mocnostmi podle nich mělo vést k posílení Koreje, a proto po-
žadovali otevření se země světu.22 

20 Nahm, A. C.: c. d., s. 145.
21 Exkert, C. J. – Lee, K. B. – Lew, Y. I. – Robinson, M. – Wagner, E. W.: c. d., s. 145.
22 Tamtéž, s. 147. Patřili sem například Pak Če-ga, Čchŏ Han-gi, Pak Kju-su a O Kjong-sok. 

Tamtéž. Tito lidé prosazovali poznávání západních věd a užívání jejich poznatků v praxi. Šin 
Jong-ha je ve svém díle Modern Korean History and Nationalism označuje za počáteční prů-
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Ve  skutečnosti západní mocnosti neoplývaly přílišným zájmem o  ote-
vření Koreje. Francie konsolidovala svou vládu v Annamu (oblast dnešního 
Vietnamu). Spojené státy americké se po občanské válce zaměřily na obsa-
zování západních území. Velká Británie potlačovala povstání v Indii a Rusko 
kolonizovalo Přímoří.23 Největší zájem o otevření Koreje světu tak pocházel 
z Japonska.

Cílem Japonska se stalo vyrovnání se Západu jak v otázkách ekonomic-
kých, tak politických. Mimořádná kulturní homogenita národa, vysoká míra 
gramotnosti a vzdělanosti v rámci kasty samurajů a ochota inspirovat se cizí 
kulturou umožnily Japonsku rychlý rozvoj. Tato vidina na  druhou stranu 
v  Japoncích vytvořila pocit nadřazenosti ostatním asijským státům, což se 
projevilo i ve vztazích s Koreou. Japonsko se samo povýšilo na úroveň Číny 
a  jednostranně změnilo dosavadní protokol diplomatických jednání s  Ko-
reou. Změněn byl název delegace, její členové i  pečeť, která byla pro tyto 
účely darována samotnou Koreou rodu Só. Pro označení japonského císaře 
se začal nově užívat titul hwangje („císař“).24 

Titul císař byl do  té doby užíván pouze ve  spojitosti s  čínským panov-
níkem, se kterým byla Korea v  tradičním vazalském vztahu. Myšlenka 
centralizovaného světa kolem Číny pocházela z Konfuciových Letopisů jar 
a podzimů, jež později přepracoval Ču Si. Vycházela z předpokladu, že Čína 
byla nejen centrem Země, ale i vesmíru jako takového, a proto jí byly ostat-
ní státy přirozeně podřízeny a platily jí tribut.25 Tento sinocentrický systém 
byl znám jako hwa-ji (doslova „civilizovaný-barbarský“) a  charakterizoval 
vzájemné vztahy v  rámci celé Asie. Na  základě této myšlenky byla Korea 
barbarským státem (i když podle korejských konfuciánských učenců Korea 
převzala čínskou tradici po pádu dynastie Ming a prezentovala se tak jako 
„malá Čína“) a korejský král (wang) tak byl podřízen čínskému císaři. Tím 
se vztah krále k  císaři v  podstatě vyznačoval vazalským poměrem.26 Proto 
Korea odmítala uznat japonský císařský titul, jenž by v tomto ohledu „pod-
řídil“ korejského krále japonskému panovníkovi. Samotní Japonci do roku 
1868 užívali v ofi ciálních listinách titul daegun („velký kníže“) pro označení 

kopníky korejského nacionalismu, jelikož na základě vědeckých poznatků odmítali jakouko-
liv teorii o centralizaci kolem Číny. Shin, Y. H.: c. d., s. 6–7.

23 Exkert, C. J. – Lee, K. B. – Lew, Y. I. – Robinson, M. – Wagner, E. W.: c. d., s. 146.
24 Yi, Tae-Jin: Was Korea Really a „Hermit Nation“?. In: KNCU (ed.), s. 385–412.
25 Shin, Y. H.: c. d., s. 5.
26 Japonsko bylo stejně jako Korea počítáno do čínských vazalských vztahů, ačkoliv již od roku 

1549 nevysílalo do Číny tributární mise a též odmítalo titulaturu „krále“ (wang), jež pouka-
zovala na podřízený vztah k čínskému císaři. Korea a Japonsko tak v sinocentrickém systému 
měly stejný statut. Beasley, W. G., c. d., s. 42; Janoš, Jiří: Japonsko a Korea. Praha 2007, s. 16.
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šóguna, který císaře pouze zastupoval. Korejský král byl tak šógunovi v di-
plomatických otázkách nadřazen. 

Korejský úředník An Dong-jun informoval japonskou protistranu o tom, 
že Korea nepřijme žádnou další japonskou výpravu, jež nebude dodržovat 
tradiční diplomatické postupy, čímž jednání uvázla na  mrtvém bodě. Sa-
motní Japonci později uznali, že počáteční chyba ve snaze o navázání obou-
stranných vztahů byla způsobena japonským vyslancem Sadou Jojedžirem 
z  Jamaguči, který byl krátce po  restauraci Meidži vyslán do  Koreje. Zde 
po  korejské protistraně požadoval obnovení placení tributu. Korejci na  to 
reagovali těmito slovy: „před několika lety, v sousedství Kiriu, jsme vedli ná-
mořní bitvy s Američany a Francouzi a naši lidé, nehledě na vlastní životy, 
chránili svou zemi. Všichni bojovali i přes veškeré utrpení, zatímco Vy jste 
neposlali ani vyslance. Je toto přístup přátelského souseda? V dávných do-
bách, kdy naše země trpěla, k nám Váš šógun, Taiko Hidejoši, vyslal své velké 
vojsko a obsadil téměř celou zemi. V té době jsme samozřejmě navenek při-
stoupili k vnějším znakům poddanosti, ale naše srdce byla hořce proti, a naše 
jednání vycházelo pouze z toho, že jsme neměli sílu vzdorovat. Od té doby 
vůči Vám pociťujeme vztek a rozhodli jsme se pomstít ve chvíli, kdy bude-
me mít moc a příležitost. Radíme Vám, abyste se vrátili co nejdříve. Pokud 
se rozhodnete do  našich vod vyslat fl otilu, učiňte tak; pokud se nevrátíte, 
započneme válku, a započneme prošetřování věcí minulých.“27 Diplomatic-
ká patová situace tak vznikla v důsledku japonského bezohledného a jedno-
stranného jednání a korejského negativního přístupu k jakýmkoliv změnám. 
Jednalo se o neochotu na obou stranách. Japonci užívali kulturní relativismus 
poukazujíc na to, že Korejci musí přijmout pojmenování japonského císaře 
takové, jaké si ho Japonci sami zvolí, zatímco Korejci lpěli na univerzálním 
systému mezinárodních vztahů točících se kolem čínského centra.28 Vzájem-
ná nevraživost byla navíc podpořena dřívějšími křivdami, na něž Korea ne-
mínila zapomenout.

Neúspěšné snahy o  navázání diplomatických vztahů s  Koreou se staly 
nástrojem v  rukách těch, kteří podporovali expanzivní zahraniční politi-
ku. V letech 1869–1871 byl japonským ministrem zahraničí Sawa Nobujoši 
(1835–1871), nacionalista podporující myšlenku aktivní zahraniční politiky 
vůči japonským sousedům. Společně s dalšími přívrženci jako byl Morijama 
Šigeru či Kido Takajoši (1833–1877) navrhl politiku „podmanění si Kore-

27 Th e National Archives (dále jen TNA) Londýn, Foreign Offi  ce (dále jen FO) 46/194, Sir Harry 
Parkes, 15. října 1875.

28 Duus, P.: c. d., s. 31.
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je“ (Seikanron) pomocí namířených zbraní po vzoru západní diplomacie.29 
Ačkoliv představy tohoto „podmanění“ nebyly jednotné, byl mimo korejské 
odmítnutí navázat diplomatické vztahy s Japonskem (což bylo považováno 
za urážku), hlavním racionálním důvodem strach z obsazení Korejského po-
loostrova jinou mocností. Vzhledem k předchozím pokusům Francie, Ruska 
i Spojených států amerických o otevření Koreje se tyto obavy jevily reálnými. 
Korea měla pro Japonsko strategicky významnou pozici. Ostatně německý 
poradce v Japonsku major Jacob Meckel (působil zde od roku 1885) označil 
Koreu jako „dýku namířenou na srdce Japonska“ poukazujíc tak na její geo-
grafi ckou blízkost.30 Na jaře 1870 japonský úředník Sado Hakubo navrhl plán 
na dobytí Koreje, který byl podle něho nutný v případě, že se korejský dvůr 
neomluví za své předchozí „drzé“ chování.

Podle tohoto návrhu mělo deset japonských praporů zaútočit přes ostrov 
Kanghwa směrem na Soul, zatímco by podpůrné síly obsadily jižní provincie 
a následně se vydaly na sever.31 Předpokládal, že i v případě čínské interven-
ce by bylo dosaženo úspěchu do 50 dnů. Přílišné podpory se mu nedostalo, 
dokázal ovšem shrnout veškeré důvody vedoucí k zabrání Koreje. Kromě již 
výše zmíněného též zdůraznil nutnost dobytí Korejského poloostrova jako 
zdroje surovin a způsobu odvedení pozornosti pro uklidnění domácích ne-
pokojů, jež byly následkem zrušení dosavadních feudálních struktur společ-
nosti a rozpuštění samurajské kasty. 

Na japonském ministerstvu zahraničí se v té době projednávaly tři mož-
nosti možného postupu vůči Koreji – za  prvé mohly být zrušeny veškeré 
styky Japonska s Koreou, z Korejského poloostrova by byli staženi všichni 
japonští usedlíci a došlo by k budování sil, jež by v budoucnu tento konfl ikt 
vyřešily. Tato alternativa skýtala nebezpečí v tom, že kdyby se Japonci z po-
loostrova stáhli a snažili se nejdříve zbrojit, mohl by mezitím být Korejský 
poloostrov zabrán například Ruskem. Druhou možností bylo vyjednávání 
pomocí válečných lodí, přičemž v čele takovéto mise měl být Kido Takajoši. 
Třetí alternativou bylo předběžné jednání s Čínou, jež mělo zajistit smlouvu 
o japonské nadřazenosti v Koreji. Tato možnost byla ovšem příliš optimistic-
ká a nákladná, proto se do popředí dostávalo druhé východisko.32 

V srpnu 1871 v souvislosti se zrušením tradičních knížectví ztratil rod Só 
své dosavadní výsadní postavení prostředníka v jednáních s Koreou a jeho 
dosavadní funkce byly přeneseny na ministerstvo zahraničí, kde se novým 

29 Tamtéž, s. 32–33.
30 Tamtéž, s. 49.
31 Tamtéž, s. 35.
32 Tamtéž, s. 36.
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ministrem podporujícím aktivní politiku vůči jihovýchodní Asii stal Soed-
žima Taneomi (1828–1905). V  září 1872 byl úředník ministerstva zahra-
ničí Hanabusa Jošimoto pověřen přenesením dosavadních funkcí rodu Só 
na ministerstvo zahraničí a přetvořením původního waegwanu na japonské 
vyslanectví.33 V dubnu 1873 byl do Pusanu vyslán Hirocu Hirošima, který 
zde převzal nový úřad „komisaře waegwanu“, čímž bylo tradiční podřízené 
postavení rodu Só přetvořeno na rovnocenné, „civilizované“ instituce, které 
měly zaručit normalizaci vztahů mezi Koreou a Japonskem. Toto jednostran-
né porušení dosavadního precedentu vedlo k nové vlně námitek z korejské 
strany, přičemž Korea odmítala na  svém území tolerovat Japonce, kteří se 
chovali podle západních zvyků a narušovali tak místní tradice a zákony.

Na  konci roku 1871 z  Japonska odcestovalo pod vedením zkušeného 
státníka Iwakury Tomomiho (1825–1883) poselstvo čítající 48 ofi ciálních 
členů, jehož cílem bylo v  následujících dvou letech shromáždit maximum 
zprostředkovaných poznatků o Západě a pokusit se západní mocnosti při-
mět k revizím nerovnoprávných smluv uzavřených s Japonskem.34 V prosinci 
v předvečer odjezdu této takzvané Iwakurovy mise byl podepsán příslib, že se 
neúplná vláda vyhne drastickým opatřením a rozhodnutím.35 Přesto byl ten-
to slib porušen, především akreditováním Saigóa Takamoriho (1828–1877) 
v polovině srpna 1873 vyslancem do Koreje. Saigó již několik měsíců navrho-
val jako jednoho z emisarů svou vlastní osobu a poukazoval na to, že pokud 
na korejském území dojde ke konfl iktu, bude to příčinou války. Někdy je jeho 
postoj vysvětlován jako snaha o obětování se ve prospěch vyvolání konfl iktu 
s Koreou, jindy jako důkaz upřímnosti a pokus o vyřešení politických záleži-
tostí bez užití síly.36 

Již v červnu projednávala vláda otázku vyslání emisarů do Koreje, kdy 
Saigó a Soedžima počítali s následnou vojenskou expedicí o síle 50 000 mužů, 
jež měla Koreu dobýt do 100 dnů.37 Podle zastánců expedice do Koreje bylo 
korejské počínání horší, než to tchajwanské, kde došlo v prosinci 1871 k po-
bití trosečníků z Rjúkjú. Ókuma Šigenobu to vysvětloval následovně: „my, 

33 Waegwan byla budova prezentující japonské zahraniční zájmy v Koreji, konkrétně se nalézala 
v přístavu Pusan.

34 Reischauer, E. O. – Craig, A. M.: c. d., s. 144. Mapa této cesty viz Jansen, Marius Berthus: 
Th e Making of Modern Japan. Londýn 2000, s. 357.

35 V letech 1871–1873 došlo k vydávání významných zákonů, jako bylo zavedení povinné školní 
docházky, branné povinnosti a revize pozemkové daně, ovšem tyto změny byly projednány 
a odsouhlaseny již před odjezdem Iwakurovy mise. Mayo, Marlene J.: Th e Korean Crisis of 
1873 and Early Meiji Foreign Policy. Th e Journal of Asian Studies, 31, 1972, č. 4, 793–819.

36 Duus, P.: c. d., s. 40.
37 Tamtéž, s. 798; TNA Londýn, FO 46/168, Sir Harry Parkes, 3. listopadu 1873.
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jako národ, jsme více rozlíceni Koreou než Tchaj-wanem. Proč? Pokud jde 
o  Tchaj-wan, místní domorodci jsou necivilizované kmeny a  jejich zabití 
ztroskotaných spojenců a jejich následné oloupení je aktem hodným barba-
rů, což nás alespoň utěšuje; ale Korea byla naším vazalem po dva tisíce let. 
Bohužel předchozí režim zanedbal její správu; nyní na nás opovržlivě shlíží 
jako na podřadnou zemi.“38 

V říjnu 1873 vygradovala otázka o trestné výpravě do Koreje rozepří mezi 
dvěma frakcemi – Iwakura Tomomi, Kido Takajoši, Ókubo Tošimiči a  Itó 
Hirobumi (podporovali je i Ókuma Šigenobu, Inoue Kaoru, Jamagata Arito-
mo a Kuroda Kijotaka, kteří se Iwakurovy mise neúčastnili) proti zastáncům 
vojenské mise do Koreje, jimiž byli Saigó Takamori, Itagaki Taisuke, Soedži-
ma Taneomi, Etó Šimpei a  Gotó Šódžiró.39 Jak ministr námořnictva Kacu 
Kaišú (1823–1899), tak ministr armády Jamagatama Aritomo (1838–1922) 
podpořili Iwakurův odmítavý postoj k  válečné expedici do  Koreje svým 
oznámením o nepřipravenosti námořnictva a armády pro takovouto operaci. 
Japonsko v této chvíli podle odpůrců návrhu nebylo připraveno na tak velký 
konfl ikt, jelikož se nacházelo teprve v půli svého reformního úsilí. Iwakura 
navíc poukazoval na závažnější problémy, se kterými se Japonsko muselo po-
týkat. Konkrétně se jednalo o narůstající konfl ikty mezi Japonci a Rusy na Sa-
chalinu a doposud nevyřešenou otázku Tchaj-wanu. Ministr fi nancí v říjnu 
1873 sepsal důvody odmítající vojenskou misi do Koreje, kde kromě již výše 
zmíněné nepřipravenosti japonské vlády a Japonska jako takového na takto 
rozsáhlý konfl ikt, jmenoval i strach z přílišných fi nančních výdajů. Právě ty 
by mohly ohrozit životní úroveň obyvatelstva, dosavadní stimulaci průmys-
lového odvětví, vést k nárůstu zahraničního obchodního defi citu a zadluže-
nosti vůči Velké Británii, která by toho mohla využít pro zásahy do vnitřních 
záležitostí země. Mimo jiné se též obával zhoršení diplomatických vztahů 
s Ruskem a poukazoval na přednostní postavení revize nerovných smluv se 
západními mocnostmi.40 Nešlo tak o opozici vůči návrhu samotnému, jelikož 
Iwakura též podporoval myšlenku expanze, ale podle odpůrců se nejednalo 
o správné načasování takto rozsáhlé vojenské operace.41 Většina zastánců vo-
jenské mise do Koreje v důsledku svého neúspěchu následně opustila vládu.

Otázka Tchaj-wanu se pro japonskou vládu stala přednější. V  prosinci 
1871 bylo 69 rybářů z ostrova Mijakodžima ze souostroví Rjúkjú zahnáno 

38 Duus, P.: c. d., s. 39.
39 Mayo, M. J.: c. d., s. 793.
40 Conroy, Hilary: Th e Japanese Seizure of Korea – 1868–1910. Philadelphia 1960, s. 47–49.
41 Tamtéž.
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rozbouřeným mořem k pobřeží jižního Tchaj-wanu.42 V následujícím kon-
fl iktu s  domorodci bylo 54 z  nich zabito, zatímco zbývajícím přeživším se 
podařilo uprchnout a vrátit se domů. K  této události došlo ve vesnici Bo-
tan (neboli Mu-tan-še), proto je známa jako „incident z Botanu“ a poslou-
žila japonské vládě jako záminka k  uznání územního práva na  souostroví 
Rjúkjú a  zároveň k  rozšíření nadvlády na ostrov Tchaj-wan. Na ostrov byl 
tajně vyslán člen japonského ministerstva armády major Kabajama Sukenori 
(1837–1922), který měl tento incident prošetřit. Součástí přípravy vojenské 
expedice na Tchaj-wan bylo najmutí bývalého amerického konzula v Amoji 
Charlese Williama LeGendreho (1830–1899) obeznámeného s tchajwanský-
mi záležitostmi jako poradce na japonském ministerstvu zahraničních věcí. 

Dne 16. října 1872 Japonsko jednostranně přeneslo svou suverenitu nad 
souostroví Rjúkjú, které inkorporovalo do císařství jako takzvanou vnější ob-
last (gaihan) a 30. října japonské ministerstvo zahraničí převzalo zahraniční 
politiku souostroví. V prosinci 1872 byla do Pekingu v otázce Tchaj-wanu 
vyslána mise vedená diplomatem Soedžimou Taneomim. Hlavní jednání 
se týkala čínsko-japonské obchodní smlouvy, přičemž japonský vyjednavač 
mimoděk prohlásil, že „Japonsko má zájem na vyšetření incidentu s rybáři 
z Rjúkjú“.43 Představitel čínské protistrany odpověděl, že to jeho vláda bere 
na vědomí. Čína navíc odmítla plnou odpovědnost za události probíhající 
na východním pobřeží či v horských oblastech Tchaj-wanu s odkazem na to, 
že tchajwanští obyvatelé jsou „barbaři“, a to i přesto, že tato území tvořila dvě 
třetiny ostrova. Více se o problému nehovořilo. Přesto tento rozhovor japon-
ská strana později interpretovala jako souhlas čínského císařského dvora s ja-
ponskou trestnou expedicí na Tchaj-wan a jako potvrzení faktu, že souostroví 
Rjúkjú je součástí Japonska. 

Samotný Soedžima se snažil, aby bylo Japonsko chápáno jako rovnocenné 
západním mocnostem, a proto již v letech 1872–1873 podporoval myšlenku 
limitované agrese s cílem posílení císařské slávy a vlastní bezpečnosti. Poz-
ději se stal zarputilým obhájcem politiky expanzionismu.44 Ministr zahraničí 
Iwakura a ministr fi nancí Ókubo ve vládě mezitím jednali o uklidnění vztahů 
s Ruskem v otázce Sachalinu. Počátkem roku 1874 byl do Petrohradu vyslán 
jako ambasador Enomoto Takeaki (1836–1908), který v  následujícím roce 
7. května vyjednal s Ruskem smlouvu ohledně severních hranic japonských 
ostrovů. Touto smlouvou Japonsko vyměnilo Sachalin za centrální a sever-

42 Leung, Edwin Pak-Wah: Th e Quasi-War in East Asia – Japan’s Expedition to Taiwan and the 
Ryúkyú Controversy. Modern Asian Study, 17, 1983, č. 2, s. 257–291.

43 Bakešová, Ivana – Fürst, Rudolf – Heřmanová, Zdenka: Dějiny Taiwanu. Praha 2004, s. 58.
44 Tamtéž.
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ní Kurilské ostrovy.45 Téhož roku se Velká Británie a Spojené státy americké 
vzdaly svých zájmů ve prospěch Japonska na Boninských ostrovech. Tím se 
Japoncům uvolnily ruce pro trestnou výpravu na Tchaj-wan, jež byla v únoru 
japonskými státníky odsouhlasena. 

Do  čela expedice byl postaven generál-poručík Saigó Cugumiči 
(1843–1902, mladší bratr Saigóa Takamoriho), který byl jmenován vrch-
ním velitelem pro „záležitosti tchajwanského barbarského území“. Spo-
lečně s  Ókumou Šigenobuem a  LeGendrem se stali hlavními osobnostmi 
tchajwanské expedice.46 Invaze za cílem kolonizace doposud necivilizované 
oblasti tchajwanského ostrova byla veřejným tajemstvím, což se nezamlou-
valo britskému vyslanci v Japonsku Harrym Smithu Parkesovi (1828–1885) 
a  americkému vyslanci Johnu Armorovi Binghamovi (1815–1900). Dříve, 
než mohla být akce zrušena, vyplula 29. dubna 1874 část Saigóových jed-
notek z Nagasaki do Amoje.47 První vojenské jednotky čítaly 3 600 mužů.48 
Saigó Cugumiči je na Tchaj-wan následoval 17. května. 

Výprava byla ofi ciálně započata 19. května, přičemž vojenské střety trvaly 
pouhé tři týdny od 17. května do 4. června na jižní části ostrova.49 Japoncům 
se podařilo i přes potíže s endemickými chorobami a guerillovým odporem 
dobýt „barbarská území“ Tchaj-wanu.50 Zároveň po dobu pěti měsíců trvalo 
čínsko-japonské vyjednávání, jež mělo vyřešit vzájemný spor ohledně japon-
ské trestné expedice na Tchaj-wan. Jejich výsledkem byla Pekingská smlouva 
podepsaná 31. října. Čchingská vláda se v  ní zavazovala zaplatit Japonsku 
odškodné ve výši 500 000 liangů stříbra a dalších 100 000 liangů stříbra jako 

45 Duus, P.: c. d., s. 45; Kerr, George H.: Okinawa. Singapur 2000, s. 355. Zpráva o výměně 
Kurilských ostrovů za Sachalin viz TNA Londýn, FO 46/194, Sir Harry Parkes, 10. listopadu 
1875. Anglický překlad smlouvy otisknutý v novinách viz tamtéž, 22. srpna 1875.

46 Liščák, Vladimír: Taiwan. Praha 2003, s. 64.
47 TNA Londýn, FO 46/179, Sir Harry Parkes, 5. května1874. Saigó Cugumiči vyplul i přes roz-

kaz japonské vlády, aby vyčkal. Zřejmě se jednalo o první případ odmítnutí rozkazu civilní 
správy vysoce postaveným japonským vojenským velitelem. Saigóovi bylo po úspěchu expe-
dice jeho jednání odpuštěno, ale stalo se nebezpečným precedentem do budoucnosti. Kerr, 
G. H.: c. d., s. 359.

48 Conroy, H.: c. d., s. 55; Reischauer, E. O. – Craig, A. M.: c. d., s. 145. Údaje o počtu mužů 
účastnících se mise se poněkud liší, v některých publikacích je udáván počet 3 000 – Duus, P.: 
c. d., s. 45; Hilská, V.: c. d., s. 268. 

49 Gordon, Leonard: Japan’s Abortive Colonial Venture in Taiwan, 1874. Th e Journal of Mo-
dern History, 37, 1965, č. 2, s. 171–185. Dokumenty popisující probíhající události viz TNA 
Londýn, FO 46/180, Sir Harry Parkes, 30. května 1874, a dále zprávy ze 4. června, 15. června 
a 16. června 1874.

50 Malárie si vyžádala 500 mrtvých Japonců. Bakešová, I. – Fürst, R. – Heřmanová, Z.: c. d., 
s. 58.
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náhradu za náklady spojené s expedicí a bolestné za zmařené životy 54 tro-
sečníků z  Rjúkjú.51 Japonské jednotky se měly na  oplátku do  20. prosince 
stáhnout. Osobním garantem této smlouvy se stal britský vyslanec v Pekin-
gu Th omas Francis Wade (1818–1895), jenž připojil formální dohodu, v níž 
byli obyvatelé souostroví Rjúkjú čtyřikrát zmíněni jako „poddaní Japonska“.52 
Tím byly v  očích západních diplomatů de facto uznány japonské nároky 
na souostroví Rjúkjú, jež bylo roku 1879 začleněno do japonského císařství 
jako prefektura (ken) Okinawa (název byl odvozen od  největšího ostrova 
souostroví).53

Zatímco si Japonsko uvolnilo ruce pro jednání s Koreou, v samotné Kore-
ji došlo k personální změně na vládnoucí pozici. V důsledku nátlaku konfu-
ciánských úředníků ve spolupráci s rodem Min (příbuzní panující královny) 
byl regent Taewŏn’gun roku 1873 nucen vzdát se moci ve  prospěch svého 
syna Kodžonga. Nástupce byl více nakloněn myšlence uzavírání mezinárod-
ních vztahů a otevírání Koreje. Došlo tak k ústupkům na obou stranách. Ko-
rea souhlasila s navázáním diplomatických vztahů s Japonskem a připustila 
i užívání pojmu „císař“ (hwangje), Japonsko naopak Koreji odpustilo uvádě-
ní tohoto titulu v diplomatických dokumentech.54 

Obnovená jednání za japonskou stranu vedl Morijama Šigeru, který ov-
šem jednostranně porušoval vzájemné diplomatické zdvořilosti, což opětov-
ně vedlo k neúspěšnému vyjednávání. Morijama působil v Koreji již od roku 
1869 jako doprovod výše zmíněného Sada Hakuby, který měl za úkol zjis-
tit, jak daleko postoupil ruský vliv v Koreji. Samotný Morijama navrhoval 
užití síly za  cílem uspíšení vyjednávání a  získání těch nejlepších možných 
smluvních podmínek s  Korejci. Oslabení Taewŏn’guna vnitrokorejskými 
spory považoval za příležitost pro vyjednání koncesí.55 Požadoval proto tvrdá 
opatření, jež by prolomila patovou situaci. V létě 1875 byl Morijama z Koreje 
odvolán a veškerá jednání s Korejci tak byla ukončena. Jednalo se o předehru 
následujícího incidentu.

Z  Japonska byly vyslány transportní lodě, doprovázené válečnou lodí 
Unjó, jež ze Šinagawy vypluly již 19. května a  plavily se mezi Cušimou 
a Koreou. O šest dní později zakotvila loď Unjó v Pusanu, kde nebyla pří-
liš přívětivě přijata. Korejci byli vůči Japoncům nedůvěřiví, jelikož se plavi-
li na na Západě vyrobené lodi, byli oblečeni do západního oblečení a navíc 

51 Conroy, H.: c. d., s. 57.
52 Kerr, G. H.: c. d., s. 360.
53 Tamtéž, s. 377.
54 Yi T. J.: c. d., s. 406.
55 Conroy, H.: c. d., s. 61; Duus, P.: c. d., s. 44.
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na palubě disponovali řadou vojáků a zbraní. V srpnu se loď vrátila do Japon-
ska a následujícího měsíce opětovně vyplula směrem ke korejským břehům, 
kde manévrovala nedaleko přístavů Pusan a Torai. Kapitán lodi Unjó Inoue 
Jošika prozkoumával východní a jižní korejské pobřeží, přičemž 19. září plul 
se svou lodí poblíž přístavu Inčchon směrem k řece Han, vedoucí k hlavní-
mu městu Koreje – Soulu, s cílem získat vodu a otevřít jednání s korejskými 
autoritami. U ostrova Kanghwa byly z  lodě spuštěny dva čluny, které měly 
z ostrova přivést uhlí, vodu a potraviny. Čluny propluly kolem prvních dvou 
pevností na ostrově, když se ze třetí ozvala střelba. Nepřátelská palba byla 
krátká, pouze jedna rána z pevnosti zasáhla loď Unjó. Japonská loď se proto 
stáhla a o dva dny později opětovně spustila na hladinu dva čluny s 32 muži 
na palubě. Z pevnosti na ostrově Kanghwa se opětovně ozvala střelba. Sa-
motná loď Unjó byla vybavena čtyřmi zbraněmi značky Krüpp, z toho dvěma 
těžkými. Cílem Japonců bylo dobýt hrad Jesŏ na ostrově Kangh wa útokem 
vedeným na  jeho východní bránu. Podle zápisníku nalezeného u  jednoho 
z korejských zajatců kasárna hradu Jesŏ poskytovala ubytování 250 mužům. 
Přesto se lodi Unjó, kde se nacházelo 55 mužů, podařilo hrad během něko-
lika hodin dobýt. Korejští vojáci se pokoušeli před Japonci prchnout přepla-
váním moře směrem na ostrov na jihu, ovšem v důsledku přílivu se většina 
z  nich utopila. Podle japonských odhadů jich pouze šest až sedm dosáhlo 
ostrova, 24 bylo při útěku zastřeleno.56 Dalších dvanáct korejských ochrán-
ců bylo Japonci zajato. Na japonské straně byl jeden zraněný a jeden mrtvý. 
Hrad byl následně vypleněn, přičemž Japonci získali 36 děl, 20 pušek, 40 sta-
rých bronzových zbraní o velikosti malých kanónů, půl tuctu starých mečů, 
luky a šípy, bubny a trumpety. Celou akci zakončilo vyvěšení japonské vlajky 
na vrchol hradu Jesŏ. Dne 23. září loď Unjó odplula a o šest dní později do-
razila do Nagasaki.57

Ačkoliv neexistují jasné důkazy o tom, že by vyslání válečné lodě Unjó 
ke korejským břehům bylo záměrnou japonskou provokací, nepřímé důka-
zy na to poukazují. Není známo, proč by japonské válečné plavidlo nemělo 
dostatek zásob a požadovalo jejich doplnění právě v místě pro Korejce jed-
noznačně strategicky významném – na ostrově Kanghwa, který střežil vstup 
na řeku Han, jež vedla ke korejskému hlavnímu městu. S ohledem na před-
chozí reakci Korejců na  francouzská a  americká plavidla mohl japonský 
56 Japonci odhadovali celkový počet 30–40 zabitých Korejců, TNA Londýn, FO 46/194, Sir Har-

ry Parkes, 7. prosince 1875; Duus ve své knize Th e Abacus and the Sword udává počet pobitých 
korejských obránců na 30. Duus, P.: c. d., s. 44. Zatímco Kim Jin Wung ve své knize A History 
of Korea uvádí počet třicet pět mrtvých a šestnáct zajatých Korejců. Kim, J. W.: c. d., s. 286.

57 TNA Londýn, FO 46/194, Sir Harry Parkes, 7. prosince 1875, pro srovnání novinová zpráva 
tamtéž, 13. října 1875.
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kapitán očekávat podobné zacházení. Jak již bylo zmíněno výše, samotné na-
časování plavby v dané oblasti odpovídá návratu Morijamy Šigerua z Koreje, 
přičemž Morijamovým cílem bylo v Koreji zajistit bilaterální jednání. Jeho 
návrat do  vlasti znamenal ukončení veškerých snah. Jak píše Peter Duus 
ve své knize Th e Abacus and the Sword, „pokud japonské námořní plavidlo 
nevyhledávalo problémy, rozhodně se jim nevyhýbalo“.58 Japonci přesto pre-
zentovali tuto událost známou jako Incident Unjó či Kanghwaský incident 
jako nevyprovokovaný útok.

Zpráva o incidentu lodi Unjó dorazila do Tokia 28. září. Japonská diplo-
matická scéna předně řešila otázku, zda byl korejský útok záměrným aktem, 
nebo pouhým omylem. V obou případech od korejské strany předpokládala 
omluvu a garanci, že se nic podobného nebude opakovat. Japonskem se v té 
době šířily zvěsti, že v Koreji opětovně narůstá proticizinecká nálada, a že 
Čína radí Koreji, aby jednala s Japonci stejně jako s ostatními cizinci, pro-
tože pokud tak neučiní, bude těžké stejné výhody neposkytnout i ostatním. 
Zároveň ze strachu z možného zhoršení vztahů s Čínou a přílišným výdajům 
odmítalo Japonsko válku s Koreou. 

Veřejné mínění převážně odrážel tehdejší tisk, který v jasné většině od-
mítal myšlenku ozbrojeného konfl iktu s Koreou. Negativní postoj vůči válce 
s Koreou vyjádřil 2. října 1875 novinový článek v Niči Niči Šinbun a druhého 
dne text novin Hóči Šinbun.59 V následujících dnech se na stranách těchto 
tiskovin objevilo vysvětlení zamítavého názoru. Důvodem k opatrnosti měla 
být předchozí zkušenost s expedicí na Tchaj-wan z roku 1874, jež byla pro 
Japonsko příliš nákladná. Objevily se zde také obavy z reakce Číny a západ-
ních mocností, především Ruska. Noviny Čója Šinbun viděly dokonce chybu 
v  japonské diplomacii, konkrétně ve  vyslanci Sadaovi Jojedžirovi z  Jama-
guči, jenž byl vyslán do Koreje krátce po obnovení moci japonského císa-
ře a  neopatrně požadoval obnovení placení tributu. Korejské počínání tak 
bylo chápáno jako dřívější chování samotného Japonska před otevřením se 
světu, a proto byla válka považována za neadekvátní řešení. Naopak noviny 
Akebono Šinbun navrhovaly jednání s Koreou prostřednictvím japonského 
vyslance. V  případě neúspěchu byla nasnadě válka. Ačkoliv nepovažovaly 
japonskou armádu a námořnictvo za příliš velké, a vládní pokladnu za pl-
nou, přesto by podle nich měl nezávislý stát bránit svá práva, i  kdyby šlo 

58 Duus, P.: c. d., s. 44. Na názoru, že se jednalo o vyprovokovaný incident, se shoduje vícero 
autorů – Duus, P.: c. d., s. 44–45; Eckert, C. J. – Lee, K. B. – Lew, Y. I. – Robinson, M. – 
Wagner, E. W.: c. d., s. 148; Kim, J. W.: c. d., s. 286; Lew, Young-Ick: Japanese Challenge and 
Korean Response, 1876–1910. In: KNCU, s. 477; Nahm, A. C.: c. d., s. 146–147

59 TNA Londýn, FO 46/194, Sir Harry Parkes, 2. a 3. října 1875.
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o boj se západními mocnostmi, jakými byla Velká Británie či Francie.60 Podle 
novin Niči Niči Šinbun myšlenku války podporovali především samurajové 
z knížectví Sacuma, Tosa, Čóšú a Hizen.

Japonský tisk mluvil též o  tom, že není jasně vyřešena otázka korejské 
závislosti na Číně. Pokud by byla Korea stále závislá na čínském císařství, pak 
by Čína měla převzít za  incident odpovědnost. Proto by případný konfl ikt 
s Koreou mohl zároveň znamenat i válku s Čínou. V tomto případě například 
Niči Niči Šinbun ve svém článku z 15. října 1875 předpokládaly, že by do to-
hoto sporu vstoupila na straně Japonska i Velká Británie, v naději, že tak získá 
výhodnější obchodní podmínky.61 

Britský konzul v  Japonsku Harry Smith Parkes informoval britské mi-
nisterstvo o incidentu lodi Unjó 4. října 1875, kde popsal incident mezi Ja-
ponskem a  Koreou. Považoval ho za  podobný tomu mezi Koreou, Francií 
a Spojenými státy americkými, jejichž plavidla byla v dané oblasti též Korejci 
napadena. Parkes navrhoval, že v případě konfl iktu mezi Japonskem a Čí-
nou v důsledku Kanghwaského incidentu by Velká Británie měla zaujmout 
pozici arbitra. O pár dní později se ve zprávě britskému ministru zahrani-
čí hraběti z Derby Edwardu Henry Stanleymu svěřil se svou obavou, že by 
mohlo dojít k napadení i britských lodí, s poukazem na to, že se v roce 1874 
podél korejských břehů na cestě z Japonska do Číny plavilo 20 britských lodí. 
Tak se podle Parkese stala korejská nevraživost přímým zájmem zahranič-
ních mocností, jež v dané oblasti obchodovaly. Přesto, když se 17. října 1875 
v novinách Hóči Šinbun objevil článek o tom, že britský konzul Harry Parkes 
radil japonské vládě vstup do války s Koreou, Parkes jednoznačně tuto zprá-
vu odmítl jako snahu o  pošpinění jeho osoby. Následně dodal, že naopak 
podporoval myšlenku vyhnutí se válečnému konfl iktu s Koreou.62

V  japonských diplomatických kruzích zvítězila myšlenka mírového di-
plomatického jednání s Koreou. Incident s lodí Unjó vedl japonskou vládu 
ke snaze vyjednat s Koreou smlouvu o obchodu a plavbě. Tímto úkolem byl 
pověřen vládní ministr Kuroda Kijotaka (známý též jako Kuroda Rjósuke, 
1840–1900) ze Sacumy. Doprovod mu měly pro jeho vlastní bezpečnost dělat 
vojenské jednotky. V případě odmítnutí dostal instrukce vrátit se do Japon-
ska a vyčkat dalších rozkazů, žádné výjimečné vojenské akce se kvůli jeho 
misi nekonaly. Dne 12. prosince byla vydána proklamace o vyslání Kurody 

60 TNA Londýn, FO 46/194, Sir Harry Parkes, 15. října 1875.
61 TNA Londýn, FO 46/194, Sir Harry Parkes, 15. října 1875.
62 TNA Londýn, FO 46/194, Sir Harry Parkes, 11. října 1875.
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jako Mimořádného a zplnomocněného vysokého komisaře do Koreje.63 Ku-
rodovým tajemníkem byl ke konci roku 1875 jmenován Inoue Kaoru (1836–
1915) z Čóšú.64

Japonské noviny Niči Niči Šinbun v souvislosti s vojenským doprovodem 
komisaře Kurody 12. prosince označily misi jako „expedici komodora Per-
ryho do  Japonska“.65 V  těchto novinách se též o několik dní později psalo 
o tom, že jsou si Japonci velmi dobře vědomi toho, že je Korea malou a sla-
bou zemí a  že vojenský doprovod diplomatické mise může stačit k  dobytí 
hlavního města Koreje. V  Čója Šinbun byl 28. prosince otisknut názor ja-
ponského diplomata vikomta Mori Arinoriho (1847–1889), který odsuzoval 
vojenský ráz mise, „v  době, jako je tato, kdy jsou naše pokladny prázdné, 
nešetrně nutit věci do krizových mezí pod záminkou, že je situace taková, 
že nepřipouští žádnou jinou akci, je způsob, jak celou situaci ještě zhoršit. 
A to čím dál tím více, když jsou zde takové zbytečné a nekalé věci, jako vy-
nucování krize frázemi o ‚obnovení bývalého styku‘ a ‚požadování vysvětlení 
incidentu na  ostrově Kanghwa‘. Toto počínání může vést k  tomu, že bude 
Japonsko v zahraničních záležitostech poškozeno, jelikož získá v cizích ze-
mích zlou reputaci; podobně ve vnitřních záležitostech bude otřesena důvěra 
lidu ve vládu; a nakonec padne na bedra vlády nenapravitelná zkáza. Proto 
tento účelný prostředek (vyslání mise do Koreje) je ze všech špatných plánů, 
k  nimž musím připočítat sebevražednou administrativu vlády, nejvíce ne-
šťastný.“66 Navrhoval, aby vláda předem přesně informovala o cílech japon-
ské mise a nezapomněla opakovaně zmínit, že se jedná o mírovou expedici. 
Konfl ikt připouštěl pouze v nejzazší nouzi, jelikož předpokládal, že mírové 
řešení situace by mohlo zlepšit japonskou reputaci v zahraničí a posílit dů-
věru lidu ve vládu. 

Stejný list 4. ledna 1876 informoval o působení Moriho v Pekingu. Měl 
Čínu uvědomit, že Japonci nemají v Koreji žádné dobyvačné cíle, ale že se 
pouze pokouší vytvořit přátelské a obchodní podmínky, a také že nevysílají 
do Koreje vojenskou, ale diplomatickou misi. Jeho cílem zde bylo vyjednat 
otázku závislosti Koreje na Číně a garanci nezasahování do případného kon-
fl iktu či dokonce podporu v otevření Koreje světu. Čínská protistrana ujis-
tila Japonsko, že nebude do  korejské otázky zasahovat a  Li Chung-čchang 
63 TNA Londýn, FO 410/15, Treaty between Japan and Korea. Correspondence, 12. prosin-

ce 1875.
64 TNA Londýn, FO 46/195, Sir Harry Parkes, Mr. Plunkett, 31. prosince 1875.
65 TNA Londýn, FO 410/15, Treaty between Japan and Korea. Correspondence, 12. prosin-

ce 1875.
66 TNA Londýn, FO 410/15, Treaty between Japan and Korea. Correspondence, 28. prosin-

ce 1875.
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(1823–1901) dokonce přislíbil, že Koreji domluví, aby se chovala uvážlivě. 
Japonci přesto o čínském ujištění o neutralitě pochybovali.67

Ačkoliv byla expedice do Koreje naplánována již na prosinec roku 1875, 
její odjezd se zpozdil v důsledku strachu ze zamrznutí řeky Han, jež by mohlo 
ztížit plavbu v dané oblasti. Před odjezdem samotné mise odcestoval do Ko-
reje Hirocu Naoto (1861–1928),68 aby informoval místní úředníky o  nad-
cházejícím příchodu japonské mise. Zároveň byl do Koreje vyslán Morijama 
Šigeru, jehož cílem bylo zajistit vhodné podmínky pro jednání. Zaprvé měl 
vyřídit přítomnost hodnostně rovného úředníka japonskému Mimořádnému 
a zplnomocněnému vysokému komisaři, dále pak dodržení zdvořilostního 
protokolu a v neposlední řadě zajištění ubytování japonských představitelů 
a jejich vojenského doprovodu. Dne 5. února přijel do Kanghwy, kde do ná-
sledujícího dne splnil svůj úkol a vrátil se na svou loď. 

O  tři dny později na  ostrově přistálo 400 ozbrojených japonských vo-
jáků, kteří disponovali čtyřmi Gatlingovy kulomety. Dne 10. února přije-
li na  sedmi lodích japonští komisaři.69 Původně měla být výprava tvořena 
dvěma válečnými a  třemi transportními plavidly v  doprovodu dvou rot 
námořníků a jedné roty dělostřelectva o celkovém počtu 750 mužů. Kuroda 
ovšem v průběhu své plavby se zastávkou v přístavu Pusan pocítil z korejské 
strany nevraživost a rozhodl se proto původní počet válečných lodí navýšit 
na tři a dopravní na čtyři.70 Nutno podotknout, že Japonci nebyli v této době 
na případný dlouhodobý vojenský konfl ikt připraveni, navíc dvě z jejich do-
pravních lodí řídili cizinci.71 Přesto přítomnost vojáků naznačovala poměrně 
nezastíraný nátlak a celá mise tak připomínala západní vzor uzavírání smluv 
pomocí namířených zbraní. Kuroda dokonce Korejcům hrozil japonskou in-
vazí v případě, že budou odmítat jednat.72

Hlavním předmětem jednání byla otázka porušení dohody z roku 1874, 
kterou uzavřel s  korejskou protistranou Morijama Šigeru. Morijama byl 
v červnu 1874 vyslán do Pusanu v reakci na zprávu o povraždění místních 
Japonců Korejci. Zpráva se nepotvrdila, ale Morijama se přesto zasloužil 
o výměnu dosavadních úředníků pověřených udržováním kontaktů s Japon-

67 TNA Londýn, FO 410/15, Treaty between Japan and Korea. Correspondence, 4. ledna 1876.
68 Hirocu se kromě diplomacie proslavil jako spisovatel známý pod pseudonymem Hirocu Rjú-

ró. V Japonsku založil žánr tragického románu.
69 TNA Londýn, FO 410/15, Treaty between Japan and Korea. Correspondence, 27. března 1876.
70 TNA Londýn, FO 410/15, Treaty between Japan and Korea. Correspondence , 29. ledna 1876; 
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skem. Morijama tehdy navrhl otevření vztahů mezi Koreou a japonskou vlá-
dou místo dřívějšího vztahu s daimjóem na ostrově Cušima, což ale Korejci 
s ohledem na staré zvyklosti odmítli.73 Morijamovi se přesto podařilo vyjed-
nat přítomnost japonského konzula v Pusanu za cílem ochrany zde žijících 
Japonců a  podpory omezeného vzájemného obchodu.74 Korejský komisař 
z porušení těchto ujednání z roku 1874 obvinil místní úředníky v Pusanu. 
Další otázkou byl útok na loď Unjó ze září roku 1875, jenž korejský komisař 
označil za omyl, jelikož Korejci údajně netušili, že se jednalo o japonské pla-
vidlo.75

Kurodova mise na ostrově Kanghwa byla úspěšná, jelikož byla 26. úno-
ra podepsána společná smlouva, známá jako Kanghwaská smlouva. Tajem-
ník britského konzula sira Harry Parkese, jistý Francis Richard Plunkett 
(1835–1907) gratuloval japonské protistraně k  uzavření smlouvy, kterou 
označil jako „událost, jež je významným mezníkem této historické epo-
chy japonského císařství“.76 Při jednání se objevil problém s panovníkovou 
titulaturou, protože pokud by byl korejský panovník označen jako „císař“, 
byl by postaven na roveň čínskému panovníkovi, v případě užití titulu „král“ 
by byl podřízen japonskému císaři. Tato záležitost byla uzavřena diploma-
tickou kličkou, kdy byla smlouva podepsána ne jménem panovníků obou 
zemí, ale jménem jejich vlád. Japonský diplomat hrabě Terašima Muneno-
ri (1832–1893) promluvil o podepsané smlouvě následovně: „naše smlouva 
je jako ta první, kterou uzavřelo Japonsko s komodorem Perrym v Šimodě. 
Jedná se jen o základní nástroj a detaily budou vyřešeny později, až dojde 
na diskuzi ohledně obchodních předpisů“.77 Do patnácti měsíců od podepsá-
ní smlouvy mělo být postaveno japonské vyslanectví v hlavním městě Ko-
reje a korejské vyslanectví v Edu. Na ostrov Kanghwa měli být v budoucích 
měsících vysláni japonští zmocněnci za cílem vyjednání dalších obchodních 
podmínek. 

Dne 24. března 1876 japonská vláda zveřejnila smlouvu s Koreou a pře-
dala ji zástupcům cizích mocností. Harry Parkes ve  své zprávě z 25. břez-
na dodal výše zmíněnému britskému ministru zahraničí hraběti z  Derby 
anglickou kopii Smlouvy o míru a přátelství mezi Japonskem a Koreou (to 
je Kanghwaskou smlouvu). Smlouva obsahující dvanáct článků měla obnovit 

73 TNA Londýn, FO 46/182, Sir Harry Parkes, 29. září 1874.
74 Conroy, H.: c. d., s. 60.
75 TNA Londýn, FO 410/15, Treaty between Japan and Korea. Correspondence, 27. března 1876.
76 TNA Londýn, FO 410/15, Treaty between Japan and Korea. Correspondence, 1. března 1876.
77 TNA Londýn, FO 410/15, Treaty between Japan and Korea. Correspondence, 9. března 1876.
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přátelské vztahy mezi zeměmi. 78 Ačkoliv Článek I. prohlašoval, že je Korea 
nezávislým státem na stejné úrovni jako Japonsko a jejich vzájemné vztahy 
jsou založeny na  „mezinárodním právu“, zároveň se Kanghwaská smlouva 
vyznačovala značnou nerovností v postavení mezi Japonskem a Koreou, je-
likož zbylých jedenáct článků poskytovalo Japonsku jednostranné výhody. 
V Článku II. se hovořilo o otevření vyslanectví obou zemí, a to jak na Korej-
ském poloostrově, tak na japonských ostrovech, do uplynutí patnácti měsíců. 

Článek III. upřesňoval vzájemnou komunikaci, jež umožňovala Japoncům 
podávat úřední sdělení v japonštině s přiloženým čínským překladem, zatímco 
Korejci byli nuceni užívat výlučně čínský jazyk. Články IV. a V. přislibovaly 
do  dvaceti měsíců otevřít další dva korejské přístavy (vedle města Pusan) 
mezinárodnímu obchodu s Japonci, kteří v těchto místech měli právo pro-
najímat si pozemky a nemovitosti. Článek VI. zavazoval oba státy k pomoci 
ztroskotaným námořníkům či lodím v nouzi z daných zemí i mimo otevřené 
přístavy. Článek VII. opravňoval japonské námořníky k  prozkoumávání 
korejského pobřeží za cílem zmapování místních vod pro bezpečnou plavbu 
mezi oběma zeměmi. Článek VIII. dával Japoncům v případě potřeby právo 
vyslat do otevřeného korejského přístavu svého úředníka pro ochranu japon-
ských obchodníků. Článek IX. přisliboval vhodné obchodní podmínky mezi 
zeměmi bez zbytečných překážek. 

Nejlépe pak politice nerovných smluv odpovídal Článek X., který Ja-
poncům v  otevřených přístavech poskytoval právo exteritoriality. Přitom 
se nejednalo o  reciproční ujednání, jelikož Korejci nacházející se v  Japon-
sku stejné právo nezískali. V případě nějakého přečinu na  japonském úze-
mí by byli souzeni podle japonského práva. Proto tato dohoda připomínala 
spíše nerovné smlouvy uzavřené mezi Japonskem a západními mocnostmi, 
než smlouvu uzavřenou mezi dvěma sobě rovnými státy. Na tuto skutečnost 
poukázaly i noviny Japan Gazette ve svém článku z 25. března 1876, kde upo-
zornily na to, že byla Kanghwaská smlouva zveřejněna s takovým zpožděním 
právě proto, že se Japonsko v dané době snažilo zbavit klauzulí o právu exte-
ritoriality západních mocností v Japonsku, ale přitom samo takovou klauzuli 
obsáhlo ve své smlouvě s Koreou.79

Zbývající Článek XI. počítal s upřesněním vzájemných obchodních pra-
videl, jež měly rozvinout význam smlouvy a usnadnit její dodržování.80 Proto 

78 Smlouva k přečtení v celém znění v anglickém překladu viz TNA Londýn, FO 410/15, Treaty 
between Japan and Korea. Correspondence, 25. března 1876.

79 TNA Londýn, FO 410/15, Treaty between Japan and Korea. Correspondence, 25. března 1876.
80 Pro upřesnění poslední XII. Článek obsahoval text o ofi ciálním uzavření smlouvy a o potvr-

zení platnosti předchozích jedenácti Článků smlouvy, podepsaný zástupci obou stran.
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byly 24. srpna 1876 podepsány dodatečné smlouvy a obchodní předpisy, které 
se vyznačovaly větší nerovnoprávností, než která se objevovala ve smlouvách 
Japonska se západními mocnostmi. Japonci mohli v korejských otevřených 
přístavech obchodovat ve vlastní měně v nominální hodnotě. Japonský za-
hraniční obchod s Koreou byl do roku 1883 osvobozen od poplatků a cel. 
Jediné omezení se týkalo vlastnictví půdy a cestování do deseti ri (přibližně 
čtyři kilometry) od  otevřených přístavů.81 Japonsko se tak dostalo uzavře-
ním nerovnoprávné smlouvy na roveň západních mocností, na druhou stra-
nu ale vytvořilo nerovný vztah s vlastním asijským sousedem. Tato smlouva 
Japonsku „vydláždila“ cestu v jeho politických, ekonomických i vojenských 
cílech na asijské kontinentě a zároveň měla obrovský význam také pro Koreu. 
Japonsko svým prohlášením, že je Korea nezávislým státem, dávalo najevo 
svůj nesouhlas s  tradiční čínskou svrchovaností a zároveň postavilo Koreu 
na úroveň ostatním asijským státům, včetně Číny. Země byla Kanghwaskou 
smlouvou otevřena celému světu a poprvé vstoupila na mezinárodní scénu.

Král Kodžong se rozhodl podpořit inspiraci v japonské modernizaci a vy-
slal proto na  podzim roku 1876 do  Japonska 75členou misi vedenou Kim 
Ki-suem (1832–1893). Jednalo se o první expedici od roku 1764, jež se z ko-
rejské strany snažila prohloubit vzájemné vztahy a důvěru mezi zeměmi.82 
Druhá zahraniční mise do Japonska vyslaná na popud krále Kodžonga byla 
vedena Kim Hong-džipem (1842–1896). Probíhala od dubna do října 1880. 
Součástí této zahraniční cesty nebylo jen studium na místních univerzitách, 
školách a vojenských akademiích, ale i snaha o revizi Kanghwaské smlouvy 
a odložení otevření přístavu Inčchon.83 Nutno poznamenat, že poslední dva 
zmíněné body se Korejcům nepodařilo prosadit. V květnu 1881 byli na ja-
ponské ostrovy vysláni Pak Čŏng-jang, Čo Čun-jŏng, Hong Jŏng-sik a dal-
ších 60 Korejců s cílem studovat místní technologický pokrok. 

V říjnu 1881 byl do Číny vyslán Kim Ki-su v čele skupiny 38 mužů, kteří 
měli studovat výrobu moderních zbraní. V červenci 1883 Min Jŏng-ik vedl 
expedici do Spojených států amerických, kde se dokonce setkal s americkým 
prezidentem Chesterem Alanem Arthurem (1829–1886). Korejský panovník 
doufal v posílení státu modernizací prostřednictvím přijetí západních vzorů 
a technologií a v navázání přátelských vztahů nejen s Japonskem, ale napří-
klad i se Spojenými státy americkými, jež by mohly Koreu chránit před pří-
padným ohrožením ze strany Ruska. Dne 25. listopadu 1876 do Soulu přijel 
japonský vyslanec pro Koreu Hanabusa Jošimoto (1842–1917). Korejské vy-

81 Duus, P.: c. d., s. 48.
82 Lew, Y. I.: c. d., s. 479.
83 Yoo, Th eodore Jun: Th e Politics of Gender in Colonial Korea. Berkeley 2008, s. 40.
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slanectví v Japonsku bylo otevřeno až v roce 1880, přičemž se jednalo o první 
úřad svého druhu v korejské historii.84 Král roku 1881 zřídil Úřad pro řízení 
státních záležitostí, jenž měl zajistit koordinaci vládního programu reforem. 
Ve své podstatě fungoval jako prototyp ministerstva zahraničí. V témže roce 
zřídil vojenský atašé japonského vyslance v Koreji Horimoto Reizo v rámci 
korejské armády modelové Speciální síly.

V souvislosti s ustanoveními smlouvy byl obchodu s Japonskem opětovně 
otevřen přístav Pusan, v roce 1880 následoval Wŏnsan a roku 1883 Inčchon. 
Do  konce století byly zpřístupněny další dva přístavy, roku 1897 Mokp’o 
a o dva roky později Kunsan. Otevření korejských přístavů vedlo ke vzniku 
korejské buržoazie a k položení základů korejského kapitalismu. Vystavena 
tlaku mezinárodního trhu se korejská ekonomika samovolně přeorientovala 
na export rýže. Korejský trh byl otevřen dovozu produktů zpracovatelského 
průmyslu. Původně se jednalo o levné domácí spotřebiče, následně o bavlně-
né textilie, v důsledku čehož začala upadat domácí řemeslná výroba.85 

Na korejský trh pozvolna pronikali japonští obchodníci, kteří zde do roku 
1881 udržovali své dominantní postavení. Přitom roku 1882 byl japonský 
export z 88 % tvořen zbožím vyrobeným na Západě a pouze Japonci přepro-
daným.86 O patnáct let později již 90 % japonského exportu mělo svůj pů-
vod na japonských ostrovech.87 Námořní dopravu mezi Koreou a Japonskem 
do  roku 1887 monopolně spravovala Parolodní společnost Micubiši. Též 
do korejského fi nančního systému začaly pronikat japonské subjekty. V červ-
nu 1878 v Pusanu svoji pobočku otevřela japonská banka Dai-Iči a po zpří-
stupnění přístavů Wŏnsan a Inčchon zprovoznila své pobočky i zde.88 Japonci 
začali z Korejského poloostrova vytlačovat čínské obchodníky. Zatímco před 
podepsáním Kanghwaské smlouvy roční hodnota obchodu mezi Čínou 
a Koreou tvořila 3–4 miliony jenů, v roce 1881 to bylo jen 395 000 jenů.89 
Z  tohoto důvodu Čína podporovala vytvoření protiváhy dosavadnímu ja-
ponskému monopolnímu postavení. 

Čínský státník Li Chung-čchang ve spolupráci s americkým vyjednávají-
cím komodorem Robertem Wilsonem Shufeldtem (1850–1934) vypracovali 
korejsko-americkou smlouvu o přátelství a obchodu podepsanou 22. květ-

84 Eckert, C. J. – Lee, K. B. – Lew, Y. I. – Robinson, M. – Wagner, E. W.: c. d., s. 149.
85 Robinson, Michael E.: Korea’s Twentieth-Century Odyssey. Honolulu 2007, s. 10.
86 Duus, P.: c. d., s. 255.
87 Conroy, H.: c. d., s. 447.
88 Japonci využívali korejskou neznalost mezinárodních cen a  nadhodnocovali své zboží až 

o 1000 %. Duus, P.: c. d., s. 254.
89 Tamtéž, s. 256.
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na 1882 v Čemulpchu (dnes Inčchon).90 Jednalo se o první nerovnoprávnou 
smlouvu, kterou Korea uzavřela se západní mocností a  s  konečnou plat-
ností tak ukončila svoji politiku izolacionalismu. Smlouva obsahovala pří-
slib „zprostředkovatelské mise“ v  případě „ohrožení Koreje ze strany jiné 
mocnosti“, stanovila pevné dovozní tarify a právo exteritoriality pro americ-
ké obyvatele v Koreji.91 Ratifi kace proběhla v květnu 1883 v Soulu. Prvním 
americkým vyslancem v Koreji se stal Lucius Harwood Foote (1826–1913), 
zatímco do Spojených států amerických byl vyslán Pak Čung-jang. Vzápětí 
byly podepsány nerovné smlouvy také s Velkou Británií a Německem (1883), 
Itálií a Ruskem (1884), Francií (1886) a s Rakouskem-Uherskem (1892).92 

Někteří Američané si otevření Koreje mylně vysvětlovali japonskou 
upřímností v  zachování korejské nezávislosti. Například Durham White 
Stevens (1851–1908) popisoval incident lodi Unjó a podepsání Kanghwaské 
smlouvy následovně: „Japonsko mohlo využít nevyprovokovaného útoku 
na  jejich plavidlo, aby získalo dominantní postavení v  Koreji. Místo toho 
vytvořilo smlouvu, jež neobsahuje podmínky, které by mohly jakýmkoliv 
způsobem popírat korejská práva, či fungovat jako urážka sebevědomého 
korejského lidu. Jedná se o  jasný důkaz japonské upřímnosti ohledně sna-
hy o zachování korejské nezávislosti. Potvrzení lze v případě potřeby nalézt 
v následné srdečnosti, s kterou přivítalo vytvoření podobných vztahů mezi 
Koreou a některými západními mocnostmi.“93 Ve skutečnosti se ale jednalo 
o čínskou, ne japonskou iniciativu, jež vedla k otevření Koreje i zbytku světa. 
Nutno ovšem dodat, že Čína neměla na Korejském poloostrově o nic více ne-
zištné cíle než Japonsko. Vytvořením nové protiváhy Japonska na poloostro-
vě pouze chránila své vlastní zájmy. V osmdesátých letech se tak korejský trh 
otevřel i pro Velkou Británii, Spojené státy americké, Francii a další západní 
mocnosti, ovšem největší konkurence pro Japonsko přicházela od tradičního 
rivala – Číny.

Zatímco se Korea otevírala mezinárodní diplomatické a ekonomické scé-
ně a začínala ze Západu přebírat vědecké a technologické inovace, jež vedly 
zemi k pokroku a zároveň posilovaly proticizinecké cítění, mezi Čínou a Ja-
ponskem na Korejském poloostrově narůstala vzájemná rivalita. Obě země 
v  Koreji posilovaly svoje postavení vysíláním vlastních vojenských jedno-
90 Li Chung-čchang byl odpovědný za  čínsko-korejské vztahy v  letech 1881–1894. Beasley, 

W. G.: c. d., s. 44. Lucius Harwood Foote přijel do Soulu v květnu 1883. Kim, J. W.: c. d., s. 297; 
Lew, Y. I.: c. d., s. 481.

91 Eckert, C. J. – Lee, K. B. – Lew, Y. I. – Robinson, M. – Wagner, E. W.: c. d., s. 150.
92 Tamtéž.
93 Hear, Augustine – Stevens, Durham White – Martin, Howard: China and Japan in Korea. 
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tek a  zasahováním do  vnitřních záležitostí země. V  roce 1882 Číňané na-
rušili dosavadní japonský monopol v Koreji, což vedlo k  tomu, že Japonci 
začali do budoucna počítat s vojenským střetem s Čínou. Proto docházelo 
k rychlému navyšování vojenských nákladů, které v roce 1880 představovaly 
19 % celkových státních výdajů, v roce 1896 to bylo již 25 %.94 V souvislosti 
s nepokoji v Koreji v roce 1884 japonský státník Itó Hirobumi (1841–1909) 
spolu se svým čínským protějškem Li Chung-čchangem podepsal 18. dubna 
Tchien-ťinskou konvenci (známo též jako smlouva Li-Itó). Obě země se zde 
zavázaly ke stažení svých jednotek z Koreje (s výjimkou vojáků na ochranu 
vlastních vyslanectví v  Soulu). Pokud by v  budoucnu mělo dojít k  vyslání 
jednotek do Koreje, měla jedna strana předběžně uvědomit druhou.95

Po uzavření této dohody sice došlo ke stažení cizích vojsk z korejského 
území, ovšem dále narůstaly čínské zásahy do  vnitřních záležitostí země. 
Mezitím, co Čína upevňovala své postavení v Koreji, začala se v  zemi po-
depsáním nerovnoprávné smlouvy s  Koreou z  roku 1884 prosazovat nová 
velmoc, Rusko. Korejské hospodářství se ovšem v devadesátých letech zača-
lo výrazně propadat. Obrovské výdaje na modernizaci a značná korupčnost 
a nekompetentnost vládnoucí minské frakce, vedly k navyšování daňového 
zatížení obyvatelstva na trojnásobek až čtyřnásobek původní výše. Zároveň 
docházelo k ekonomickému využívání ze strany Japonska, jež vedlo k nerov-
nováze zahraničního obchodu. V roce 1893 dovážela Korea zboží v hodnotě 
3,8 milionu jenů (1,9 milionu z Číny a 1,9 milionu z Japonska), zatímco vy-
vážela zboží v hodnotě přibližně 1,7 milionu jenů (1,5 milionu do Japonska 
a 134 645 jenů do Číny).96 

Zhoršující se životní podmínky na poloostrově na počátku devadesátých 
let vykrystalizovaly v oživení činnosti proticizinecké náboženské sekty Ton-
ghak („Východní učení“). Korejská vláda, jež považovala situaci za již nezvla-
datelnou, požádala Čínu o vojenskou pomoc. Ta korejské žádosti o pomoc 
vyhověla vysláním svých vojáků, na což reagovalo na základě Tchie-ťinské 
dohody z roku 1885 také Japonsko, jež se cítilo být oprávněno k vyslání vlast-
ních jednotek na Korejský poloostrov. Místní rebelie tak velmi rychle pře-
rostla v mezinárodní konfl ikt – první čínsko-japonskou válku (1894–1895).

Korejsko-japonské vztahy se ve skutečnosti nikdy netýkaly pouze těchto 
dvou států, ale nalézaly se uprostřed geopolitického propletence ovlivňova-
ného jak ostatními asijskými státy, tak narůstajícím vlivem západních moc-
ností. V důsledku restaurace Meidži se proměnil dosavadní vztah Japonska 

94 Duus, P.: c. d., s. 62.
95 Eckert, C. J. – Lee, K. B. – Lew, Y. I. – Robinson, M. – Wagner, E. W.: c. d., s. 156.
96 Nahm, A. C.: c. d., s. 159.
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ke Koreji, což vedlo k nárůstu vzájemné nevraživosti. Až podle západního 
vzoru imitovaná diplomacie pomocí namířených zbraní umožnila Japonsku 
jako první mocnosti otevřít tvrdošíjně konzervativní a izolacionistický Ko-
rejský poloostrov. To vedlo k přeměně samotné korejské politiky, jež započala 
s podporou modernizace a přizpůsobením se novým vzorům. Japonský mo-
nopol v Koreji ovšem velmi rychle znepokojil čínského souseda, který umož-
nil otevření se korejského trhu i západním mocnostem. To provázel nárůst 
vzájemné konkurence, především mezi Japonskem a  Čínou, který vedl až 
k válečnému konfl iktu na korejském území. Korea sama se příliš nezasloužila 
o následný politický vývoj, který se týkal jí samotné. Japonsko, Čína a později 
i Rusko silně ovlivňovaly vývoj na poloostrově, jenž vedl k pozdější japonské 
okupaci Koreje v letech 1910–1945. Až po druhé světové válce Korea dosáhla 
částečné nezávislosti a možnosti uchopit osud do vlastních rukou.

Resumé

Kangwaská smlouva

Restaurace Meidži, jež probíhala na japonských ostrovech od konce še-
desátých let 19. století, předznamenala změnu vzájemných vztahů mezi 
ostrovní říší a  sousedícím Korejským poloostrovem. Během pár let vedla 
ke zhoršení a postupnému umlčení politických a diplomatických kontaktů 
mezi oběma zeměmi. Tyto spory byly ukončeny japonskou politikou „namí-
řených zbraní“ dle západního vzoru. Prostřednictvím vnucené Kanghwaské 
smlouvy byla Korea v  roce 1876 otevřena světu. Tato smlouva přirozeně 
značně ovlivnila dění na Korejském poloostrově, jelikož Koreu otevřela za-
hraničnímu vlivu, především tomu z japonských ostrovů. Zájmy nejbližších 
sousedů Koreje, totiž Japonska a  Číny, začaly působit nejenom na  ekono-
mickou, ale i politickou sféru poloostrova. V následujících třech dekádách 
se Japonsko pokoušelo konsolidovat svoji pozici na Korejském poloostrově, 
jenž byl japonskou vládou vnímán jako významný nejen z ekonomického, ale 
též ze strategického ohledu. Tyto snahy ostrovního císařství vedly ke sporům 
s Čínou (1894–1895) a Ruskem (1904–1905), z nichž Japonsko vyšlo jako ví-
těz. V následujících letech se Japonsko stalo hlavním činitelem na Korejském 
poloostrově, který byl nerovnou smlouvou z  Kanghwy prakticky podřízen 
Japonskému císařství. 
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Summary

Kanghwa Treaty

Th e Meiji Restauration in Japan prefi gured a change of mutual relations 
with Korea. Th eir political contact got worse by few years and it ended by 
gunboat diplomacy from Japanese side. Th rough coerced Kanghwa Treaty 
by Japan was Korea opened to the world in 1876. Th is treaty had strong 
impact on Korean Peninsula, because Korean economic was opened to 
foreign infl uence, mainly from Japan. Not only economic sphere, but also 
political scene had been infl uenced by Japanese and Chinese political goals. 
Subsequent three decades Japan sought to consolidate its position on the 
Korean Peninsula, which became not only economically but also strategically 
important territory for Japanese government. Th ese eff orts led to disputes 
with China (1894–95) and Russia (1904–05), of which Japan emerged as 
victor. Following years Japan became the main actor on Korean Peninsula, 
which was practically in part subordinate in 1876 by unequal Kanghwa 
Treaty.
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Boj za volební právo žen 
ve Velké Británii a českých zemích 
v letech 1848–19281

Martina Kratochvílová

Emancipace a ženská otázka představovaly pojmy, nabývající jak v čes-
kých zemích,2 tak Velké Británii významu zejména ve druhé polovině 19. sto-
letí, kdy se staly nedílnou součástí procesu formování moderní společnosti. 
V souvislosti s otázkou boje za rovné volební právo pak lze hovořit především 
o počátku 20. století. Názory na směřování ženského hnutí a jeho požadavky 
se nicméně v mnoha ohledech u obou zemí odlišovaly, a to především kvůli 
podstatným rozdílům v samotné prezentaci vytýčených cílů, prostředků k je-
jich dosažení i  původců jeho vzniku.3 Předkládaná komparativní studie si 
klade za cíl srovnání obou zemí z hlediska historie vývoje ženského vzdělání, 
tvořícího platformu následných snah o participaci na politickém dění vyjá-
dřených skrze neúnavný boj za přijetí volebního práva pro ženy. Koncepce 
příspěvku spočívá především na přehledných, přesto však dostatečně infor-
mativních sondách do  dějin českých a  britských ženských emancipačních 
činností, které se skrze vzájemné srovnání snaží přiblížit čtenářům z řad jak 
odborné, tak laické veřejnosti.

S  ohledem na  charakter politického, respektive volebního systému 
ve zkoumaném období je pak možné Velkou Británii chápat jako tzv. konsti-
tuční dvoukomorovou parlamentní monarchii fungující v rámci unitárního 

1 Tato studie byla napsána v  rámci projektu Studentské grantové soutěže č. SGS-2016-014, 
řešeného na Katedře historických věd FF ZČU v Plzni.

2   Autorka záměrně využívá pomocného historicko-geografi ckého sousloví české země namís-
to přesného politickosprávního názvu země Koruny české, zahrnujícího v  sobě Moravské 
markrabství, České království, Opavské a  jednotlivá slezská knížectví. Odkazuje tak k his-
torickému Českému království coby vůdčí a  nejvýznamnější součásti korunních českých 
zemí a v kontextu zvoleného tématu současně na jeho nezastupitelnou úlohu v otázce ženské 
emancipace (se stálým zřetelem na skutečnost, že ženské hnutí nebylo izolováno na České 
království, ale probíhalo rovněž v ostatních zemích Koruny České). Komparací Spojeného 
království Velké Británie a  Severního Irska, tedy svrchovaného, rozsáhlého státního celku 
s dlouhodobou parlamentní a koloniální tradicí a českých zemí, nesamostatné součásti duali-
stického Rakouska-Uherska pak autorka demonstruje fakt, že i přes tyto základní rozdíly lze 
obě země z hlediska ženského emancipačního hnutí a boje za všeobecné volební právo poro-
vnávat a díky diferencím v jejich státoprávním uspořádání lépe pochopit odlišné požadavky 
a cíle obou emancipačních hnutí jak na poli národním, tak mezinárodním.

3 Bebel, August: Žena a socialismus. Praha 1909, s. 1–7.
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státního celku.4 V Horní komoře nazvané House of Lords (Sněmovna lordů) 
zasedali zástupci církve (biskupové) a  tzv. peerů, tj. významných vlastníků 
půdy zastoupených díky dědičným právům. Členství v  dolní sněmovně, 
tzv. House of Commons nebylo naopak nijak spjato se zákonem dědičnosti 
a snazší cesta k získání mandátu tak obvykle vedla přes ni. Stranický systém 
byl v podstatě systémem dvou politických stran – Toryů (dnešních konzerva-
tivců), podporujících anglikánskou církev a vlastníky půdy a Whigů (součas-
ných liberálů), refl ektujících především zájmy obchodníků a prosazující moc 
parlamentu vůči moci královské.5 Zásadní milníky tvořily tři volební reformy 
uzákoněné v letech 1832, 1867 a 1884.

Prvním celostátním zákonodárným sborem Rakouského císařství byl 
ústavodárný Říšský sněm (1848). Únorová ústava vydaná v roce 1861 byla 
pak faktickou realizací říjnového diplomu z  předchozího roku, slibujícího 
obnovu ústavního systému skze zřízení dvoukomorové říšské rady.6 Rada se-
stávala z volené Poslanecké sněmovny a nevolené Panské sněmovny. Do dolní 
komory se zpočátku volilo odděleně ve čtyřech kuriích, přičemž bylo volební 
právo omezeno minimálním daňovým odvodem. Celkově v komoře zaseda-
lo 343 poslanců volených na šest let.7 První přímé volby se uskutečnily roku 
1873 v důsledku reforem a postupného rozšiřování volebního práva. Po při-
jetí rakousko-uherského vyrovnání se říšská rada transformovala v zákono-
dárný orgán předlitavské části dualistického soustátí, zatímco v Zalitavsku 
(Uhersku) shodnou funkci vykonával Uherský sněm. Současně bylo postave-
ní panovníka upraveno ústavními zákony způsobem, který jeho pozici hlavy 
státu jen posílil, neboť se pod jeho přímý vliv dostaly resorty společné oběma 
částem Rakouska-Uherska (fi nance, vojenství, zahraničí). Dominantní dělící 
linií stranického systému pak byl střet dvou vzájemně neslučitelných koncep-
cí státu – centralismu a federalismu.8

4 Dvořáková, Vladimíra a  kol.: Základní modely demokratických systémů. Praha 2008, 
s. 95–97.

5 Wasson, Emily: Dějiny moderní Británie. Od roku 1714 po dnešek. Praha 2010, s. 56.
6 Borovička, Michael – Kaše, Jiří – Kučera, Jan P. – Belina, Pavel: Velké dějiny zemí Koruny 

české. Svazek XII.a. 1860–1890. Praha – Litomyšl 2012, s. 39–42.
7 Tvořena byla třemi skupinami členů. Členy dědičnými, tedy arcivévody a šlechtici věrnými 

koruně, jimž dědičné právo zasedat v  horní komoře parlamentu udělil císař, členy s  tzv. 
virilním hlasem, tj. arcibiskupy, a  členy jmenovanými císařem například za  zásluhy o  stát. 
Viz Adamová, Karolína – Lojek, Antonín – Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (ed.): Velké 
dějiny zemí Koruny české. Tematická řada Stát. Praha – Litomyšl 2015, s. 375–381; Peroutka, 
František: Budování státu I. Praha 1921, s. 262–263.

8 Centralismus prosazoval silný, liberální a centralistický stát s širokými občanskými svobodami 
a demokratickým režimem, zatímco druhý ideový proud usiloval o decentralizaci a národní 
autonomii. Viz Adamová, K. – Lojek, A. – Schelle, K. – Tauchen, J. (ed.): c. d., s. 276–287.
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v letech 1848–1928

Časový rámec studie je vymezen revolučním rokem 1848, který zejména 
pro české země představoval historicky významný letopočet, a to především 
v souvislosti s reformními procesy následujícími po revoluci a měnícími do-
savadní podobu společnosti a  jejích komponent. Druhý mezník tvoří rok 
1928, kdy ve Velké Británii došlo k zavedení všeobecného hlasovacího práva 
pro všechny občany bez rozdílu pohlaví starší 21 let (v Československu se tak 
stalo již o osm let dříve díky v únoru 1920 vydané prvorepublikové ústavě).

Od počáteční fáze související se zakladatelskou činností v oblasti ženské-
ho vzdělávání9 (podporou dívčí výuky a  prvními snahami o  založení žen-
ských vzdělávacích organizací středoškolského či odborného typu), typickou 
pro šedesátá léta 19. století a  zakončenou dosažením univerzitního studia 
v letech devadesátých, přes „změnu kurzu“ dosavadního směřování a cílené 
zaměření se na zisk aktivního podílu na rozhodovacím procesu (přinášející 
s sebou kromě vzniku nového typu spolků i patrnou radikalizaci a politizaci), 
až po zisk rovného volebního práva pro ženy po první světové válce, se práce 
pokouší o co nejvýstižnější analýzu a komparaci podob britského a českého 
ženského aktivismu. Značně podrobným popisem specifi ckého fenoménu 
tzv. hladových stávek spjatých s ženskou trestnou činností autorka současně 
demonstruje rozdíl mezi sufražetkami, tedy radikálními feministkami, vyu-
žívajícími nestandardních a mnohdy násilných metod politického boje (vý-
tržnosti, blokování dopravy, atd.) a sufražistkami, umírněnými bojovnicemi 
za ženské politické zrovnoprávnění.10

Studie jako celek pak hledá odpovědi především na  následující spolu 
přímo související otázky: Jaké dějinné/politické události přímo ovlivňovaly 
charakter bojů za ženské volební právo ve Spojeném království a českých ze-
mích? Do jaké míry a z jakého důvodu došlo počátkem 20. století k výrazné 
diferenciaci charakteru a aktivit ženských hnutí ve Velké Británii a českých 

9 K  nejstarším ženským sdružením vůbec nicméně patřily spolky charitativní, dobročinné 
a  humanitní. Jejich aktivity byly velmi různorodé – od  péče o  chudé svobodné matky, 
postižené či jinak hendikepované osoby, sirotky a mládež, přes snahu o lepší sociální zapojení 
venkovského lidu přicházejícího do měst díky sílící urbanizaci, až po fi nanční a materiální 
podporu chlapců a dívek, navštěvujících různé vzdělávací instituce. Viz Machačová, Jana – 
Matějček, Jiří: Nástin sociálního vývoje českých zemí 1780–1914. Opava 2002, s. 38–41.

10 Termín sufražistky lze považovat za  jakýsi obecný termín pro představitelky ženského 
volebního hnutí (nejen ve  Velké Británii), zatímco termín sufražetky, který poprvé použil 
novinář Charles E. Hands v  novinách London Daily Mail, byl posměšným označením 
ženských aktivistek, především pak členek Women’s Social and Political Union (WSPU). Ženy 
však urážlivý výraz začaly samy používat, čímž daly najevo své odhodlání všeobecné volební 
právo získat – ve slově suff ragettes (sufražetky) kladly důraz na část GET, tedy anglický výraz 
pro dostat, získat. Viz Janigro, Alice: Suff ragists or Suff ragettes? In: http://suff rage100ma.org/
suff ragists-or-suff ragettes/ [cit. 18. 7. 2017].
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zemích? Je zapotřebí hledat příčinu již v jejich samotných počátcích, či vy-
světlení spočívá v rozdílných přístupech obou zemí k samotnému řešení žen-
ské otázky?

Zásadní dějinnou událost, vedoucí k  reformačním procesům, tvořícím 
platformu ženského emancipačního hnutí, představoval v  českých zemích 
rok 1848, kdy během revolučního „jara národů“ došlo k  nevratným poli-
tickým, sociálním a  kulturním změnám, reprezentujícím počátek utváření 
moderní občanské společnosti.11 Paradoxně právě represivní opatření bez-
prostředně následující po  porážce revoluce vedly k  pragmatičtějšímu pří-
stupu a  stanovení dosažitelných cílů emancipačního hnutí, které napříště 
vložilo svou aktivitu do rozvoje dívčího školství a účasti na veřejném dění.12 
Postupem času si však především feministky stále naléhavěji uvědomovaly 
potřebu zakládání politických spolků, které ve výčtu úspěchů (dosažených 
především ve vzdělávací oblasti) chyběly, neboť jejich absence byla odrazem 
dosavadního nevelkého zájmu českých žen o tuto oblast veřejného života.13 
Obdobný nezájem o politiku reprezentovanou ženami projevoval i tisk. Prv-
ní pokusy o propagaci myšlenky rovných ženských práv představovaly články 
v časopisu Ž  enské listy, jehož úvodní číslo vyšlo 1. ledna 1873 pod vedením 
redaktorky Věnceslavy Lužické.14 Fakt, že bez přímé účasti žen na  politic-
kém dění nebude dosaženo potřebných reforem v oblastech sociální, práv-
ní a vzdělávací, nemluvě o formální rovnoprávnosti s muži, byl spolu s výše 
jmenovanými skutečnostmi jedním z hnacích motorů sílících snah o politi-
zaci emancipačního procesu.15

11 Více viz Bělina, Pavel – Hlavačka, Milan – Tinková, Daniela: Velké dějiny zemí Koruny 
české. Svazek XI.a. 1792–1860. Praha – Litomyšl 2013, s. 327–336.

12   Lenderová, Milena – Kopičková, Božena – Burešová, Jana – Maur, Eduard (eds.): Žena 
v českých zemích od středověku do 20. století. Praha 2009, s. 92–96.

13     Emancipační hnutí, a  to nejen rázu politického, nemělo své odpůrce pouze mezi muži. 
Ambivalentí postoj ke  snahám o  vybočení z  tradiční ženské role, založené na  paradigma-
tu „veřejného“ muže, zajišťujícího rodinný příjem a aktivního v  rozhodovacích politických 
procesech, a „privátní“ ženy, starající se o řádný chod domácnosti, zaujímaly i mnohé ženy, 
pro které představoval průnik do  ryze mužských činností něco nemyslitelného a pro ženu 
nevhodného. Svůj odpor vůči potenciální p  articipaci něžného pohlaví na  politické moci 
rovněž argumentovaly především tím, že politické projevy či obdobně laděná veřejná vys-
tou  pení nejsou v souladu s dlouhodobě dodržovanou „genderovou dělbou práce“. Více viz 
Bahenská, Marie – Heczková, Libuše – Musilová, Dana: Iluze spásy. České feministické 
myšlení 19. a 20. století. Hradec Králové 2011, s. 192–193; Lenderová, M. – Kopičková, B. – 
Burešová, J. – Maur, E. (eds.): c. d., s. 37.

14 Lenderová, Milena: K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století. Praha 1999, s. 267–268.
15 Neudorflová, Marie L.: České ženy v  19. století. Úsilí a  sny, úspěchy i  zklamání na  cestě 

k emancipaci. Praha 1999, s. 255.
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Velká Británie, kde od  roku 1837 zahájila svou dlouhou vládu (trvající 
do roku 1901) královna Viktorie, zůstala naopak v evropském konfl iktu stra-
nou a  soustředila se především na  zachování impéria a  nepřímou podpo-
ru revolučního hnutí (jehož myšlenky byly navíc britské veřejnosti blízké), 
které přirozeně oslabovalo kontinentální mocnosti a  tím udržovalo status 
quo v  poměru sil. Jestliže rok 1848 lze chápat jako vyvrcholení reformač-
ního procesu započatého již roku 1789 Velkou francouzskou revolucí, pak 
bylo ve  Spojeném království, které pro evropské reformisty představovalo 
konstituční parlamentní monarchii hodnou následování, tohoto cíle již do-
saženo reformami (například sociálními, týkajícími se snížení pracovní doby 
dětí a žen), vedoucími k přijetí prvního volebního zákona, tzv. Reform Act16 
z roku 1832, který rozšiřoval volební pravomoci, současně však poprvé přiřkl 
právo volit pouze mužům.17

Do konce 19. století pokrývalo české ženské hnutí rozsáhlou škálu čin-
ností nejrůznějšího typu, s čímž souvisel stále narůstající počet jeho členek. 
Politickým uvolňováním a  zakládáním prvních ženských spolků v  šedesá-
tých letech 19. století de facto začala úvodní etapa emancipačního procesu, 
ukončená počátkem devadesátých let 19. století celkovou proměnou společ-
nosti a jejích politických, jazykových i kulturních komponent. V jejím rám-
ci vznikaly spolky zaměřené na  činnosti vzdělávací, kulturní, charitativní, 
sportovní, umělecké a jiné, podařilo se založit první české dívčí gymnázium, 
prohlubovala se účast žen na veřejném dění, například ve formě naučných 
přednášek pořádaných pro širokou veřejnost, atd. Na počátku 20. století tak 
16 Zákon výrazně rozšířil volební právo a tím navýšil počet voličů o cca 60 %. Kromě tzv. forty-

-shillings freeholders (majitelů pozemků udělených jim přímo králem, jejichž roční nájemná 
sazba, zbavená všech ostatních poplatků, byla nejméně 40 šilinků) se zákon v okresních vo-
lebních obvodech (hrabstvích) nově vztahoval také na vlastníky pozemků o hodnotě 10 liber 
roční renty, držitele dlouhodobých (nejméně 60 let při hodnotě pozemku 10 liber) a střed-
nědobých pronájmů (20 až 60 let, hodnota pozemku 50 liber) či nájemníky schopné za pro-
nájem zaplatit 50 liber ročně. V rámci samosprávných městských obvodů pak šlo o všechny 
mužské obyvatele odvádějící roční daň z nemovitosti ve výši 10 liber, přičemž stávající voliči 
si celoživotní volební právo ponechali. Zákon rovněž zavedl registraci voličů a současně ome-
zil (zkrácením doby voleb z původních 40 dní na pouhé dva dny) tzv. vícenásobné voleb-
ní právo, uplatňované především majiteli pozemků spadajících pod více volebních obvodů. 
Velká, průmyslově rozvinutá města získala právo na zastoupení v dolní komoře parlamentu, 
zatímco obcím s velmi malým počtem obyvatel, tzv. rotten (pocket) boroughs bylo toto právo 
odebráno. Zákon platil pro Anglii a Wales – pro Skotsko a Irsko byly podobné zákony schvá-
leny téhož roku. Viz Seymour, Charles: Electoral Reform in England and Wales. Yale 1915, 
s. 7–31; May, Th omas Erskine: Constitutional History of England Since the Accession of George 
the Th ird. 1760–1860. Volume I. Boston 1862, s. 338–344.

17 Zajímavé srovnání průběhu revoluce roku 1848 viz Čapek, Vratislav: Evropská revoluce 
1848–1849. Stručný komparativní nástin. In: http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/
evropska_revoluce_1848.htm [cit. 23. 10. 2016  ].
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zbývaly de facto jen dvě oblasti, které se ocitly „v hledáčku“ ideologů ženské-
ho hnutí – dosažení vysokoškolského vzdělání a aktivní participace na po-
litické moci.18 Prvního jmenovaného bylo, třebaže vzhledem k počtu fakult 
přístupných ženám pouze v omezené míře, dosaženo na přelomu století, kdy 
se roku 1897 Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy jako první uvolila přijí-
mat k řádnému studiu příslušnice ženského pohlaví, aby ji o tři roky později 
roku 1900 následovaly fakulty medicíny a farmacie.19 Tento pozvolný proces, 
jenž byl jasným důkazem, že i přes umožnění studia ženám byla akademická 
půda nadále ovládána muži, tak přesáhl až do období vzniku samostatného 
Československa, kdy došlo k úplnému otevření vysokých škol ženám.20

Na britských ostrovech probíhal emancipační proces, jež od devadesátých 
let 19. století transformoval v boj o rovné volební právo žen, obdobným způ-
sobem jako v českých zemích, a to minimálně do své radikalizace, sílící v prv-
ní dekádě 20. století. Ve své počáteční fázi, tzv. průkopnické (1866–1870), byl 
kladen požadavek především na reformu připravovaného volebního zákona 
z roku 1867, který byl nadále založen na majetkové kvalifi kaci a ženy z vo-
lebního procesu vylučoval,21 a současně byly zakládány instituce výchovného 
18 Více v  iz Lenderová, M. – Kopičková, B. – Burešová, J. – Maur, E. (eds.): c. d., s. 439–443.
19 Honzáková, Anna: K zápasu o lékařské studium. In: Honzáková, Albína (ed.): Českosloven-

ské studentky let 1890–1930. Almanach na oslavu čtyřicátého výročí založení ženského studia 
Eliškou Krásnohorskou. Praha 1930, s. 66–76.

20 Legislativně byl tento krok zakotven v  Ústavní listině Československé republiky, který 
v paragrafu 106 určil, že: „Výsady pohlaví, rodu a povolání se neuznávají.“ Viz Weyr, František 
– Neubauer, Zdeněk (eds.): Ústavní listina Československé republiky. Její znění s poznámkami. 
Praha – Brno 1931, s. 65.

21 Reakcí sufražetek na přípravu volebního zákona z roku 1867 bylo vydání petice s návrhem 
reformy chystaného zákona, kterou dne 7. června 1866 přinesly do budovy Parlamentu. Pe-
tice s  více než 1 500 podpisy se dožadovala rozšíření volebního práva na  všechny vlastní-
ky nemovitostí (se zachováním zákonem navrhovaného majetkového cenzu – viz defi nice 
Second Reform Act 1867) bez rozdílu pohlaví. Z dokumentu poté v květnu 1867 ve  svém 
parlamentním projevu o rovnosti ženského volebního práva čerpal poslanec a propagátor oné 
myšlenky John Stuart Mill. Viz Presenting the 1866 Petition. In: https://www.parliament.uk/
about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/womenvote/parliamentary-co-
llections/1866-suff rage-petition/presenting-the-petition/ [cit. 15. 7. 2017]. Během šedesátých 
let 19. století britské sufražetky svůj nárok na volební právo podmiňovaly mimo jiné skuteč-
ností, že dle zákona Lorda Broughama z roku 1850 bylo možné do pojmu „man“ (člověk, muž, 
osoba) ve všech právních předpisech rovněž zahrnout ženy, nebylo-li výslovně uvedeno jinak. 
Po vydání zákona z roku 1867 pak tento argument sloužil jako motivace k účasti ve volbách 
pro ženy, které splnily majetkovou kvalifi kaci, tímto zákonem nastavenou. Více viz Smith, 
L. Harold: Th e British Women’s Suff rage Campaign, 1866–1928. London 2010, s. 8. Dle Dru-
hého reformního zákona totiž příslušel v rámci samosprávného celku (městského obvodu) 
hlas ve volbách všem tamním vlastníkům nemovitostí či nájemcům, platícím roční nájemné 
ve výši deset či více liber. Více viz Second Reform Act 1867. In: http://www.parliament.uk/
about/living-heritage/evolutionofparliament/houseofcommons/reformacts/overview/fur-
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charakteru, které se celoplošně snažily zpřístupnit vzdělání ženám ze střed-
ních vrstev, nikoliv pouze ženám privilegovaným, které měly obvykle domá-
cího učitele. Soukromé dívčí školy, vycházející z prvních ženských právních 
organizací, jakou byla v Británii Anglická národní unie pro zlepšení vzdělá-
vání žen ze všech tříd (1871) a její předchůdkyně Place group zahajující svou 
činnost v padesátých letech 19. století, zakládaly Frances Bussová a Dorothea 
Bealová. V šedesátých letech se význam diskusí na téma vzdělávání ještě zvý-
šil, zatímco dosavadní protesty postupně umlkaly a dokonce se po Evropě 
(třebaže ve velmi malých počtech) začaly objevovat ženy, které dosáhly uni-
verzitního vzdělání.22 První fáze do značné míry navázala na předchozí snahy 
britských aktivistek, kdy na konci 18. století docházelo zejména v Londýně 
a Glasgow k pokusům zřízení ženského vyššího vzdělání. Andersonův insti-
tut v Glasgow (1796) představoval nový typ univerzity, poskytující odborné 
studium pracujícím ženám, které nadto platily pouze polovinu běžného škol-
ného. V roce 1842 byla pak ve stejném městě otevřena Královská kolej pro 
vzdělávání dam a studiu něžného pohlaví byly nakloněny rovněž Londýnská 
Královská kolej a Bedfordská kolej.23

Zatímco v Británii tak mohly ženy o přijetí na vysoké školy usilovat již 
ve čtyřicátých letech 19. století, v českých zemích se jim stejná možnost nabí-

therreformacts/ [cit. 25. 5. 2017]. Současně byly eliminovány malé volební obvody, tzv. rotten 
borough, kde počet voličů nepřesáhl deset tisíc. Konkrétní statistika viz Smith,   F. B.: Th e 
Making of the Second Reform Bill. Cambridge 1966, s. 229–243. Obecně lze říci, že Reformní 
zákon (tzv. Druhý reformní zákon) z roku 1867, celým názvem Representation of the People 
Act rozšířil volební právo i na část dělnické třídy (především průmyslových dělníků) Anglie 
a Walesu. Stejně jako u zákona z roku 1832 záviselo volební právo na vlastnictví nemovitosti 
či výši nájemného, nicméně sazba byla v menších městech nižší, čímž došlo k nárůstu voličů 
o přibližně milion. Více viz Maurois, André: Dějiny Anglie. Praha 1993, s. 401. Další refor-
mou volebního zákona pak byl tzv. Representation of the People Act z roku 1884, neofi ciálně 
nazýván Třetím reformním zákonem, který navazoval na zákon z roku 1867, resp. 1832 a na-
dále rozšiřoval voličskou základnu (přidáním venkovských volebních obvodů). Procentuálně 
vzrostl podíl voličů (dospělých mužů oprávněných volit) z původních 20 % v roce 1832, přes 
33 % roku 1867 na 67 % v roce 1884. Zbývající části venkovských dělnických tříd a ženám bylo 
právo volit uděleno reformním zákonem z roku 1918. Viz Pilkington, Colin: Th e Politics 
Today Companion to the British Constitution. Manchester – New York 1999, s. 134.

22 Největší průlom představovalo založení čistě ženských cambridgeských univerzitních kolejí 
Girton (1869) a  Newnham (1874), jejichž zakladatelky Emily Daviesová a  Anne Jemi-
ma Cloughová se však značně rozcházely v  samotných přístupech ke  vzdělání. Zatímco 
Cloughová chtěla přednášky přizpůsobit tak, aby byly pro ženy dostatečně srozumitelné, Da-
viesová naopak nechtěla připouštět žádné výjimky – ženám, snad v duchu hesla, že jsou stejně 
schopné jako muži a tedy že si emancipaci zasloužily, byly zavedeny klasické vysokoškolské 
osnovy. Více viz Abramsová, Lynn: Zrození moderní ženy. Evropa 1789–1918. Brno 2005, 
s. 274–278.

23 Tamtéž, s. 270–272.
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zela teprve o více jak padesát let později. Uvedená skutečnost byla dokladem 
značného náskoku britského emancipačního hnutí dosaženého již před zahá-
jením průkopnické fáze, jenž ho de facto vrátila zpět na začátek.24

Univerzitní prostředí padesátých let 19. století však bylo vůči ženám 
značně nehostinné. Vysokoškolské diplomy se v té době stále častěji stáva-
ly vstupenkou k lepším, kvalifi kovanějším povoláním, čímž se možná kon-
kurenceschopnost něžného pohlaví jevila coby přímé ohrožení mužských 
zájmů. Ve  chvíli, kdy se navíc instituce vyššího vzdělání otevřely rovněž 
mužům ze středních vrstev, a tím počet uchazečů (nikoliv však počet přijí-
maných studentů) radikálně vzrostl, začal být z vysokoškolského prostředí 
ženský element postupně vytlačován.25 Právě tyto metody útlaku byly pří-
činou nedobrovolného „kroku zpět“, který v  šedesátých letech 19. století 
vrátil britské emancipační snahy do výchozího bodu – k zakládání spolků 
a organizací vzdělávacího charakteru. Akademická půda se tím znovu pevně 
ocitla v rukou mužů, čímž se v tomto směru nikterak zásadně neodlišovala 
od českých zemí.

Podobně jako univerzitní prostředí představovala mužskou doménu rov-
něž oblast veřejné správy. Svět jak britské, tak rakousko-uherské politiky byl 
v  19. století reprezentován výlučně muži. V  habsburské monarchii se o  to 
zasloužil paragraf 30 spolkového zákona z  roku 1867, který znemožňoval 
ženám vstup do politických stran a spolků, o činnosti pro podobnou orga-
nizaci nemluvě.26 Další zadržovací mechanismus tvořili muži, kteří se sice 
(hovoříme-li o českých vlastencích) spolupráci se ženami v kulturní a osvě-
tové oblasti nebránili, ale jejich přímou participaci v politice pokládali za ne-
vhodnou.27 Třetím faktorem, bránícím ženám ve vstupu do politického dění, 

24 Bušková, Šárka: Postavení ženy ve viktoriánské Británii (1. část). Historický obzor. Časopis 
pro výuku dějepisu a popularizaci historie, 19, 2008, s. 220.

25 Abramsová, L.: c. d., s. 271–274.
26 Paragraf 30 doslova uváděl, že: „Cizozemci, osoby ženské a  nezletilé nemohou přijímáni 

býti za členy spolků politických.“ Více viz Zákon ze dne 15. listopadu 1867 o právě spolčova-
cím. Částka druhá. O  spolcích politických. In: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/134-1867.htm [cit. 
18. 5. 2017].

27 V tomto ohledu byl Tomáš Garrigue Masaryk jedním z mála mužů, podporujících vstup žen 
do politiky, a to jak na půdě poslanecké sněmovny říšské rady, tak i mimo ni. V jedné z jeho 
přednášek nazvané Postavení ženy v rodině a ve veřejném životě (1907) na toto téma doslova 
řekl: „Co se týká života politického, může se žena zúčastnit politické práce jako muž. To se do-
kázalo fakty, že ženy politicky dovedou být činny. Že dosud nebyly, je proto, že politika dosud 
je zbytek starého vojenství, něčeho násilnického; a tak, jako ženy byly vyloučeny z vojenství, 
byly vyloučeny i z politiky[…] Ale kde politika má být vědou, řízením společenského života, 
kde je mravná, tam se i ženy začínají účastnit politiky. Dle zpráv se ženy v politice osvědčily.“ 
Viz Masaryk, Tomáš Garrigue: Postavení ženy v rodině a veřejném životě. In: Masaryk a ženy. 
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byly ženy samotné, které argumentovaly především tím, že politika je svět, 
kam žena nepatří a pro nějž jí chybí dostatečné znalosti – s  touto myšlen-
kou se ostatně ztotožňovalo většinové veřejné mínění.28 Nelze rovněž opo-
menout skutečnost, že ženské emancipační hnutí nepředstavovalo jednotný, 
kompaktní mechanismus, ale štěpilo se na mnoho organizací a spolků růz-
norodého charakteru, vytvářených pod vlivem ideologií, často spojených se 
sociálním postavením žen-členek. Typickým příkladem takové diferenciace 
byl vztah dělnických a měšťanských žen – přestože některé cíle obou proudů 
byly podobné, nepodařilo se jim k sobě najít cestu. Katolické a křesťansko-
-sociální spolky pak představovaly jakýsi uzavřený celek, stranící se spolu-
práce s ostatními hnutími.29

Pokud byla prvotním impulsem pro zakládání ženských spolků politické-
ho charakteru v českých zemích především feministická iniciativa poukazují-
cí na téměř trestuhodné opomíjení této společenské sféry, v Británii pak bylo 
podnětem ke vzniku hnutí za volební právo žen přijetí, respektive potvrzení 
stanoviska již zmíněného reformního zákona z roku 1867.30 Osobností nej-
více spjatou s první fází boje za získání ženského volebního práva ve Velké 
Británii pak byl anglický fi lozof, ekonom a liberální politik John Stuart Mill 
(1806–1873), zastánce a propagátor ženské otázky, který ve svém díle O vládě 
ústavní (1861) defi noval svou představu ideálního politického systému, za je-
hož základ považoval pluralitní zastupitelskou demokracii, zformovanou 

Sborník k 80. narozeninám prvního presidenta republiky Československé T. G. Masaryka. 
Díl I. Praha 1930, s. 75.

28 Bahenská, M. – Heczková, L. – Musilová, D.: c. d., s. 192–193.
29 Více viz Malínská, Jana: „My byly, jsme a budeme!“ České ženské hnutí 1860–1914 a  idea 

českého národa (dále jen „My byly…“). Praha 2013, s. 93.
30 Do té doby, přestože šlo o výjimečné případy, mohla například vdova či dědička coby jediná 

majitelka nemovitosti k volbám přijít. V rámci Reform Act se však prosadil názor, že v podob-
ných situacích může ženu zastupovat její otec nebo manžel, popřípadě jiný mužský člen 
domácnosti a její přítomnost u voleb tak není nezbytná. Více k zákonu viz Maurois, A.: c. d., 
s. 394–403. V roce 1865 byla otevřena debata o návrhu zavedení tzv. Liberal Reform Bill. Toho 
využily ženy a prostřednictvím petice, kterou Parlamentu předložil poslanec John Stuart Mill 
se jim podařilo na toto téma vyprovokovat debatu v tisku. Ve volbách však liberální strana 
prohrála a vláda premiéra Russella (který návrh zákona představil) odstoupila. Více viz Pugh, 
Martin: Th e March of the Women. A Revisionist Analysis of the Campaign for Women’s Suff rage. 
1866–1914. Oxford 2000, s. 14–15. Dílčích úspěchů se nicméně ženám podařilo dosáhnout 
ve formě tzv. Franchise Act (1869), umožňujícího svobodným ženám či vdovám, splňujícím 
daňovou kvótu, volit v městských obvodech (roku 1882 bylo volební právo rozšířeno na volby 
do městských rad, roku 1888 pak do jednotlivých hrabství a roku 1894 bylo v rámci tzv. Local 
Government Act rozšířeno stávající volební právo i na vdané ženy, které mohly volit a být 
voleny ve  městech a  hrabstvích). Více viz Rosen, Andrew: Rise Up, Women! Th e Militant 
Campaign of the Women’s Social and Political Union 1903–1914. Abingdon 2013, s. 25.
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díky všeobecnému volebnímu právu. Z jeho tezí vyplývá, že právo zvolit si 
svého zástupce by měl mít každý občan, který je svéprávný, platí přímé daně, 
dosáhl alespoň základního vzdělání a  nepobírá farní (sociální) podporu.31 
Když byl roku 1865 Mill zvolen do britského parlamentu, agitovaly za něj 
rovněž představitelky ženského hnutí, které ho rok poté požádaly o předlože-
ní petice s návrhem na reformu hlasovacího práva v parlamentu, pod kterou 
se v průběhu července podepsalo na 1 500 lidí. Zjednodušeně řečeno, psalo 
se v  ní o  nutnosti rozšířit volební právo i  na  ženy, a  to nahrazením slova 
„muž“ v  celém reformním zákoně výrazem „osoba“. Mill tento požadavek 
přednesl vládě, a třebaže se myšlenku nepodařilo prosadit (pro bylo 73 a pro-
ti 196 poslanců), šlo o vůbec první debatu o otázce volebního práva pro ženy, 
diskutovanou v britském parlamentu, což byl sám o sobě značný průlom.32

Činnost J. S. Milla ve prospěch ženských idejí tím však neskončila, prá-
vě naopak. Roku 1869 vyšlo jeho pojednání Poddanství žen (Subjection of 
Women),33 v němž výmluvně argumentoval, že bez osobní svobody, která je 
jim prostřednictvím nucených sňatků, nekončících povinností v domácnos-
ti a  v  neposlední řadě potlačováním jejich lidských práv odpírána, nemo-
hou ženy plně rozvinout svoji povahu, přirozenost a nadání, které by jinak 
mohly uplatnit ve vzdělání, zaměstnání a veřejné sféře, a tím přispět k roz-
voji moderní civilizované společnosti.34 Ačkoliv mezi muži a ženami spatřo-
val pochopitelné rozdíly, současně zdůrazňoval, že by neměly představovat 
překážku rovnosti v  manželském svazku či politické činnosti – nejsilnější 
stránkou jeho děl ostatně byla schopnost kombinovat argumenty vycháze-
jící z „rovnosti v rozdílnosti“ s těmi, jež se dotýkaly ženiny osobní svobody 
a svobodné vůle.35

Z prací tohoto anglického politického fi lozofa vycházel, či přesněji řeče-
no na jeho činnost o zhruba půl století později navázal, budoucí první čes-
31 Více viz Franta, Bohuslav: Parlamentní právo žen. Praha 1916, s. 34–42. Srov. např. s Mill, 

John Stuart: Úvahy o vládě ústavní. Praha 1992.
32 Purvis, June – Holton, Sandra Stanley: Votes for Women. London – New York 2000, s. 1–2. 

Petice, která byla vůbec první masovou peticí tohoto charakteru, měla za cíl, jak ostatně název 
napovídal, rozšíření volebního práva na všechny vlastníky nemovitostí bez rozdílu pohlaví. 
Více viz Presenting the 1866 Petition. In: http://www.parliament.uk/about/living-heritage/
transformingsociety/electionsvoting/womenvote/parliamentary-collections/1866-suff rage-
petition/presenting-the-petition/ [cit. 26. 5. 2017].

33 Do češtiny přeloženo Charlotte Garrigue Masarykovou a vydáno roku 1890. Viz Mill, John 
Stuart: Poddanství žen. Praha 1890. In: http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/periodical/
uuid:984c2130-de57-11dd-bde3-000d606f5dc6 [cit. 17. 7. 2017].

34 Bell, Susan Groag – Offen, Karen M. (eds.): Wo  men, the Family, and Freedom. Debate in 
documents. Volume One. 1750–1880. Stanford 1983, s. 392–394.

35 Abramsová, L.: c. d., s. 264.
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koslovenský prezident a neúnavný zastánce ženských práv Tomáš Garrigue 
Masaryk. Díky své koncepci ženské rovnocennosti, již prosazoval ve svých 
četných studiích36 a článcích, to byl právě on, kdo se velkou měrou zasadil 
o dosažení ženské rovnoprávnosti. Bariéry k zisku rovných politických práv 
spatřoval ve  strachu mužů z  ženských intelektuálních schopností (kterým 
doposud nebylo dopřáno plně se projevit) a  tím ztráty jejich dosavadního 
výsadního postavení a privilegií. Argumentoval tím, že participace žen na ve-
řejných a politických úkolech povede k prospěchu národu coby celku, neboť 
zapojením inteligentních a  nadaných žen dojde ke  snadnějšímu naplnění 
nacionálních požadavků. Ve svých názorech pak téměř doslova citoval J. S. 
Milla, který obdobné myšlenky uvedl ve svém spisu Poddanství žen (1869).37

Masaryk nicméně nebyl jediným mužem-politikem, který se zasazoval 
o ženské zrovnoprávnění a dopomohl tak o několik let později k dosažení ak-
tivního a pasivního volebního práva pro ženy. Nelze opomenout ani poslance 
říšské rady Antonína Němce, Emanuela Hrubého, Václava Choce, Václava 
Klofáče či horlivého zastánce rovnosti obou pohlaví Bohuslava Frantu.38

Na úrovni mezinárodní byla pozice české ženy značně komplikovaná – 
české ženské emancipační hnutí bylo nadále považováno za nedílnou součást 
hnutí rakousko-uherského, což šlo ruku v ruce s neochotou mezinárodních 
organizací akceptovat národní hnutí v mnohonárodnostních státech. Tohoto 
prozření se dostalo například Zdence Wiedermannové-Motyčkové a Elišce 
Purkyňové na kongresu v Berlíně roku 1904, kde se opět jasně projevila pří-
lišná diferenciace jednotlivých národních cílů (třebaže existovala jednotící 
témata jako například péče o matku a dítě apod.), znemožňující sjednocení 
pod zastřešující nadnárodní organizací. Mezinárodní ženské hnutí tak, po-
dobně jako české emancipační hnutí, nikdy nemohlo být a nebylo jednot-
ným celkem, ale svým složením připomínalo spíše nesourodou skládanku.39 
Jak dokládají slova Terézy Novákové: „…v době nejnovější, když občasné 
ty schůze se opakovaly, postřehly ženy, jak mnoho rozdílného jest ve formě 
36   Z  mnohých například jeho slavná přednáška Žena a  politika (uveřejněná v  roce 1903 

v  Ženském obzoru a  roku 1918 pak coby součást knižní sbírky Masarykových názorů) 
a  vycházejí z  jeho vlastního srovnání dobových poměrů ve  Spojených státech amerických 
(charakteristických mnohem rozvinutějšími ženskými právy) a habsburské monarchii. Více 
viz Štern, Evžen: Názory T. G. Masaryka. Praha 1918, s. 73–74.

37   Masaryk, Tomáš Garrigue: Moderní názor na ženu. In: Masaryk a ženy. Sborník k 80. naro-
zeninám prvního presidenta republiky Československé T. G. Masaryka. Praha 1930, s. 61–69.

38 Jeho argument vycházel z představy, že o svou moc ve vládě by se muži měli se ženami v rámci 
lidské slušnosti a  spravedlnosti podělit. Více viz Musilová, Dana: Z  ženského pohledu. 
Poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky. 1918–1939. Hradec 
Králové 2009, s. 25–26.

39 Bahenská, M. – Heczková, L. – Musilová, D.: c. d., s. 202.
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i podstatě samé jejich feministického snažení, nemluvíc ani o podružných 
proudech ženského hnutí; jak hluboké prorvy zejí mezi národy velikými, 
světovými, mezi zeměmi, které jsou zároveň státem, a těmi, jež byly násilně 
ve státní celek některý sevřeny.“40

V Británii podobné nacionalistické tendence emancipační proces a boj 
o volební právo nedoprovázely, či rozhodně ne v takové míře.41 Spojené krá-
lovství bylo ostatně samosprávným, nezávislým státem, nikoliv nesamostat-
nou součástí dualistického Rakouska-Uherska, jako tomu bylo v  případě 
českých zemí. Překážku vzájemnému porozumění s  mezinárodním eman-
cipačním hnutím bylo tak třeba hledat jinde – konkrétně v  činnosti mili-
tantní Ženské sociální a politické unie (WSPU), jejíž nekonvenční a značně 
radikální prostředky přidružené k politickým iniciativám počátku 20. století 
považovala většina světových ženských politických spolků (včetně českých) 
za nevhodné a brzdící dosažení rovného hlasovacího práva. Aktivita WSPU 
současně vrhala neblahé světlo na emancipační hnutí coby celek, což bylo 
v očích mezinárodních organizací neodpustitelné. Lynn Abramsová, autorka 
knihy Zrození moderní ženy k tomu dodává: „Skutečnost, že byla pozornost 
zaměřena výlučně na chování menšiny (WSPU), zlehčuje pravý mezinárodní 
charakter boje za politická práva a přináší s sebou riziko, že se bude přehlížet 
všechno to pozitivní a spravedlivé, co bylo určující pro aktivity většiny femi-
nistek po celé Evropě, které byly většinou pro pokojné kampaně v mezích 
zákona.“42

O  výraznější spolupráci českého emancipačního hnutí s  jeho britskou 
odnoží tak vlivem diametrálně odlišných postojů v  otázce směřování boje 
za volební právo žen nelze hovořit – jejich zástupkyně se samozřejmě mohly 
setkat (a  pravděpodobně také setkaly) v  rámci kongresů Mezinárodní ali-
ance pro volební právo žen, neboť obě země patřily mezi její členy, o bližší 
kooperaci se však doposud v rámci výzkumu nepodařilo nalézt žádný důkaz. 
České ženy se nicméně neztotožňovaly s pro ně příliš radikálním postupem 
sufražetek, které zase naopak mohly jen stěží chápat a akceptovat problémy 
malého národa bez vlastního státu.

40 Nováková, Teréza: Ze ženského hnutí. Praha 1912, s. 357.
41 Za důkaz jisté národností roztříštěnosti v tomto ohledu jinak poměrně jednotném směřování 

emancipačního hnutí lze považovat událost, k níž došlo během voleb do poslanecké sněmov-
ny v roce 1918. Jedna ze dvou úspěšných kandidátek, Irka Constance Markieviczová na pro-
test vůči britské politice v její vlasti křeslo v parlamentu odmítla. Více viz Kičková, Adriana: 
Ženské volebné hnutie a Vel’ká Británia. Studia Historica Nitriensia, 16, 2012, s. 90. Srov. např. 
s McGowan, Joe: Constance Markievicz. Th e People’s Countess. London 2003.

42 Abramsová, L.: c. d., s. 286.
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Klíčovým faktorem prvních ženských „politických“ aktivit konce 19. sto-
letí v  českých zemích, spadajících do  předvolebních kampaní do  českého 
zemského sněmu a poslanecké sněmovny v letech 1889 a 1891, byla Národ-
ní strana svobodomyslná (mladočeši) se svým periodikem Národními listy 
a  ženami hojně navštěvovanými veřejnými politickými diskuzemi.43 Takto 
získané zkušenosti se staly výchozí platformou ke vzniku nového typu spol-
ků, jejichž hlavní požadavky představoval (kromě již tradiční demokratizace 
školství) zisk úplných občanských a politických práv včetně aktivního a pa-
sivního hlasovacího práva do obou zákonodárných sborů (českého zemského 
sněmu a  říšské rady). Nicméně odlišná zaměření narůstajícího počtu žen-
ských občanských spolků a především jejich názorová nejednotnost volaly 
po založení ústředního orgánu, který by spolky ideově vedl a koordinoval je-
jich činnosti (především v oblastech charitativních a vzdělávacích).44 Prvním 
z takových organizací byl Ústřední spolek českých žen působící od roku 1897 
a vydávající časopis Ženský svět, k jehož etablování došlo v květnu téhož roku 
v  Praze na  I. sjezdu českoslovanských žen.45 S  ohledem na  sílící postavení 
české politiky v rámci Rakouska-Uherska si však ženy uvědomily, že si musí 
položit zásadní a mnohdy ožehavé otázky týkající se dalšího směřování jejich 
snah. Hledání odpovědí na tyto dotazy zformovalo novou generaci uvědo-
mělých žen, pro něž se vstup do politických stran stal záležitostí osobní cti 
a  hrdosti, což však současně vedlo k  dalšímu štěpení již tak nesourodého 
ženského hnutí dle jejich přístupu k  politickým právům.46 Starší generace 
nadále spatřovala nadějné vyhlídky v rozšiřování dívčího vzdělání, kulturní 
a osvětové činnosti a „radikalizaci“ ženského hnutí jejím zpolitizováním ze 
zásady odmítala, jejich mladé kolegyně se nicméně takového kroku nebály, 
a to i přesto, že byly varovány před možným narušením uniformity emanci-
pačního procesu.47

Obdobně jako u  ženského hnutí v  Čechách, myšlenkově rozděleného 
a nesourodého, třebaže usilujícího o stejný cíl v podobě dosažení volebního 
práva pro něžné pohlaví, také ve Velké Británii došlo následkem tzv. období 

43 Rychlíková, Magdaléna: Změny v postavení ženy ve společnosti ve 2. polovině 19. století. In: 
Neudorflová, Marie L. (ed.): Charlotta G. Masaryková. Sborník příspěvků z  konference 
ke 150. výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000. Praha 2001, s. 45.

44   Malínská, J.: „My byly…“, s. 93–94.
45 Lenderová, M.: c. d., s. 269.
46 Osvaldová, Barbora: Česká média a feminismus. Praha 2004, s. 37.
47 Vošahlíková, Pavla: Česká žena v politice a veřejné činnosti na přelomu 19.   a 20. století. In: 

Pešek, Jiří – Ledvinka, Václav (eds.): Žena v dějinách Prahy. Sborník příspěvků z konference 
Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro gender studies 1993. Documenta Pragensia, 13, Praha 
1996, s. 298.
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stagnace (1870–1905) k úplnému odklonu radikální části aktivistek od křídla 
umírněného. Období druhé fáze bojů za volební právo, které dualismus za-
příčinilo, bylo možno charakterizovat coby éru, v níž se nepodařilo prosadit 
požadavky žen na dosažení hlasovacího práva, a to především z důvodu ne-
ochoty jak liberálních, tak konzervativních politiků emancipační hnutí pod-
pořit. Nemalým problémem byly i rozdílné názory uvnitř politických stran, 
především ve vztahu stranického vedení vůči členské základně – vedení kon-
zervativní strany bylo například ženským požadavkům nakloněno, nicméně 
řadoví členové nikoliv. U  liberálů byla pak situace zcela opačná.48 Obecně 
platilo, že poslanecká sněmovna požadavky žen buďto ignorovala, či schválila 
takový zákon, který naopak ženy ještě více znevýhodňoval. Aby však alespoň 
trochu otupila ostří kritiky, která přicházela ze všech stran, angažovala se obě 
politická uskupení v zakládání vlastních stranických organizací, do nichž zá-
měrně přijímala ženy jako členky.49 V roce 1883 byla například coby odnož 
konzervativní strany založená tzv. Primrose League a  o  čtyři roky později 
roku 1887 opět konzervativně laděná Women’s Liberal Federation.50

Vzhledem k  roztříštěnosti emancipačního hnutí bylo současně potře-
ba vytvořit organizaci, zastřešující a usměrňující aktivity všech jeho složek. 
Roku 1897 proto byla etablována celonárodní National Union of Women’s 
Suff rage Societies (Národní unie pro volební práva žen, NUWSS), jejíž před-
stavitelkou byla zastánkyně umírněného postupu Millicent Garrett-Faw-
cettová. NUWSS zpočátku tvořilo 16 organizací, jejichž počet se postupně 
zvýšil až na 400. Odmítnutí radikálních postupů naznačovala nejen skuteč-
nost, že členství bylo zpřístupněno rovněž mužům, ale také fakt, že členky 
NUWSS se snažily na  problém nerovnoměrných práv upozornit diploma-
tickým, poklidným způsobem (účastí na veřejných shromážděních, organi-
zováním vzdělávacích přednášek a seminářů, korespondencí s významnými 
představiteli politických stran či sběrem podpisů na petice).51 Zde je bezpo-
48 Boussahba-Bravard, Myriam (ed.): Suff rage Outside Suff ragism. Women’s Vote in Britain, 

1880–1914. London 2007, s. 52–77.
49 Ženy se kromě fi lantropické práce (která některé z nich přivedla až do místní samosprávy) 

zapojovaly především do  reakčních politických skupin (bojujících například za  prosazení 
abolicionismu apod.) po boku mužů a svou účast nezřídka odůvodňovaly tím, že mají kvality 
a zkušenosti, které jsou mužům cizí. Samotní politici naopak oceňovali schopnost žen zajistit 
straně podporu skrze socializaci a získávání informací v rámci ženské komunity. Současně 
se však, co se sdílení dalších povinností (jako například voleb) týče, přikláněli k tradičnímu 
názoru a ženy v tomto ohledu opomíjeli.Více viz Smith, H.: c. d., s. 21–33.

50   Kičková, A.: c. d., s. 83; Walker, Linda: Party Political Women. A Comparative Study of Li-
beral Women and the Primrose League, 1890–1914. In: Rendal, Jane (ed.): Equal or Diff erent. 
Women’s Politics 1800–1914, s. 165–191.

51 Kičková, A.: c. d., s. 84.
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chyby na místě provést další srovnání s českým emancipačním hnutím, které 
se obdobně pokojnou cestou ubíralo po celou dobu svého působení. Lze tedy 
prohlásit, že prozatím se obě iniciativy od sebe tak výraznou měrou nedife-
rencovaly, jak tomu bylo v pozdějších letech vlivem narůstající radikalizace 
britských sufražetek.

Ke zvyšovaní počtu žen z občanského hnutí, postupně se přidávajících 
k  politickým akcím národních socialistek a  sociálních demokratek, došlo 
v českých zemích ve druhé polovině roku 1904, s gradací v roce následují-
cím.52 Reagovaly tak na připravovanou tzv. Beckovu volební reformu (1907), 
přinášející s sebou mimo zásadních změn v rakousko-uherských volebních 
normativech53 i omezení pro ženy. Těm bylo na základě volebního zákona 
z roku 1873, v  jehož rámci byly zavedeny přímé volby do říšské rady (do-
šlo tak k nahrazení dosavadního systému delegování poslanců jednotlivými 
zemskými sněmy), do té doby umožněno volit v rámci první velkostatkářské 
kurie (plátců nejvyšších daní). Pasivní právo dle paragrafu 19 nicméně na-
dále zůstalo pouze v rukou mužů.54 Reformě samotné předcházely řady petic 
a návrhů na uzákonění všeobecného, tajného a rovného hlasovacího práva, 
následně vrcholící v  manifestaci, do  níž se nemalou měrou zapojily také 
ženy (především sociální demokratky prezentující se jako nedílná součást 
dělnického hnutí). Dne 28. listopadu 1905 se konalo v Praze na Staroměst-
ském náměstí masové shromáždění dělnictva,55 kterého se zúčastnilo také 
52 Malínská, J.: „My byly…“, s. 101.
53 Uzákonila rovné a tajné hlasovací právo pro muže starší 24 let a pasivní volební právo pro 

muže nad 30 let. Kromě žen byla z  účasti na  rozhodovacím procesu vyloučena armáda 
a  příslušníci ostatních ozbrojených složek, osoby v  chudinské péči, trestaní a  nesvéprávní. 
Více viz Gelnarová, Jitka: „Dotud nelze mluviti, že má  me všeobecné právo hlasovací, pokud se 
vztahuje jen na muže.“ Volební reforma z roku 1907 v diskursu českého hnutí za volební právo 
pro ženy. In: Acta Politologica, 4, 2012, s. 193.

54 Franta, B.: c. d., s. 9. O proměnách volebního práva žen od „jara národů“ do vypuknutí první 
světové války více viz Malínská, Jana: Volební právo žen do říšské rady, českého směnu a obcí 
v letech 1848–1914. In: Střed: časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století. 
Centre: Journal for interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centu-
ries, 1, 2009, s. 24–57.

55 Šlo o  vůbec největší politické vystoupení takového druhu v  českých zemích před první 
světovou válkou. Generální stávka byla vyhlášena na 28. listopad 1905 Sociálně demokratic-
kou stranou v Rakousku, reagující na plánovanou schůzi rakousko-uherského parlamentu, 
ke které mělo dojít téhož dne. Národní socialistka Františka Zeminová, známá svým radi-
kálním přístupem k otázce dosažení všeobecného volebního práva pro ženy se pak na schů-
zi členek národně sociální strany dne 19. listopadu vyjádřila jak k připravované stávce, tak 
událostem posledních dnů: „Předcházející dny a události v  jiných státech podaly poučení, 
že netřeba lidu sloužit za potravu zbraním, ale že lze kráčeti vpřed, domáhati se práv svých 
ne onou zbraní, která se může obrátit, ale zbraní, jež dává lidu jeho sílu […] Kde bude větší 
právo, až 28. listopadu ohromné moře nepracujících pracovníků vyhrne se ven, do ulic, aby 
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mnoho představitelek ženského emancipačního hnutí ve snaze vyjádřit ne-
jen podporu diskutovanému volebnímu právu pro muže, ale posílit také boj 
za vlastní požadavky a nároky. Uzákonění všeobecného volebního práva pro 
muže chápaly ženy jako první krok na cestě   k dosažení vytýčených cílů, ne-
boť muži-poslanci měli dle jejich představ v parlamentu prosazovat zavedení 
volebního práva i pro ně a tím postupně zajistit skutečně všeobecné hlasovací 
právo v základním smyslu toho slova, tj. vztahující se i na něžnější polovinu 
národa.56 V časopise Ženský svět se v té době objevovala řada článků, majících 
především charakter výzvy, jejichž obsah věrně odrážel vnímání a pragma-
tické postoje žen k celé záležitosti: „Každý muž je opposičním potud, dokud 
sám toho práva nemá, jakmile ho vydobude, nezbude mu pro ženu času. Tře-
ba zasáhnouti do událostí. My sice svého volebního práva nedobudeme již 
nyní, ale rozhodujícím bude, že nyní nemlčíme, že se stavíme v bojovné šiky, 
že se o svá lidská práva důrazně hlásiti dovedeme.“57

Jak již bylo uvedeno, politická činnost ženských organizací byla díky pa-
ragrafu 30 spolkového zákona č. 134/1867 zakázána. Aby byl Ženský klub 
český (1903), jehož členství bylo podmíněno feministickými aktivitami (kte-
ré měly vést k zisku občanské a politické rovnoprávnosti), ušetřen perzekuce, 
došlo v prosinci roku 1905 k etablování Výboru pro volební právo žen (VP-
VPŽ) na volné sdružení bez stanov, členských příspěvků, či volených zástup-
ců, které převzalo veškeré politické úkoly do té doby garantované Ženským 
klubem českým – revizi či zrušení paragrafu 30 spolkového zákona a  zisk 
aktivního a pasivního volebního práva do zákonodárných a zastupitelských 
orgánů.58 VPVPŽ se sice nepodařilo stanovených cílů dosáhnout, jeho akti-
vita tím však nikterak nepoklesla a pouze se více soustředila na český zemský 
sněm namísto „prominentní“ říšské rady.59

V případě sněmů v českých zemích se ostatně otázka ženského zapojení 
do volebního procesu značně lišila. Podle volebních řádů z roku 1861 mohly 

manifestovalo, až zastaví se všechny ruce i  stroje v práci, až nebude vody, světla, potravin, 
až nebude ničeho, než na straně práce a odkud vyjde větší moc nežli z řad pracujících?“ Viz 
Malínská, J.: „My byly…“, s. 101.

56 Gelnarová, J.: c. d., s. 195–198.
57 Tamtéž, s. 196.
58 K založení Ženského klubu českého došlo z popudu Terézy Novákové, podporované Františ-

kou Plamínkovou. Spolek byl zřízen jako vzdělávací a organizační středisko pražských a ven-
kovských ženských spolků i  žen-jednotlivců nehledě na  jejich politické názory či sociální 
status. Ke konci první dekády 20. století tvořily členskou základnu spolku především ekono-
micky nezávislé ženy, například úřednice a učitelky. Viz Malínská, J.: „My byly…“, s. 95.

59 Musilová, Dana: Politička: poslání nebo profese. In: Čadková, Kateřina – Lenderová, Mi-
lena – Stráníková, Jana (eds.): Dějiny ženy aneb evropská žena od středověku do 20. století 
v zajetí historiografi e. Pardubice 2006, s. 387.
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ženy do zemských sněmů nejen volit, ale být také de facto voleny. V roce 1873 
došlo v této souvislosti ke změně: podle paragrafu 10 ženy mohly nadále volit 
v první velkostatkářské kurii pouze prostřednictvím vybraných zmocněnců, 
tj. „vykonávati právo volební do sněmu zemského, příslušící jim dle §§ 13. 
a 15. vol. řádu ve spojení s řády obecními, v městech a místech průmyslových 
i v obcích venkovských, avšak jen dle předpisů platných pro výkon jejich vo-
lebního práva v obci, a to manželky svými manžely, vdovy, rozvedené a ne-
provdané ženy zmocněnci“.60 V Čechách však platil i nadále, a to až do roku 
1913, původní volební řád z roku 1861, na jehož základě mohly ženy do sně-
mu volit (např. v moravském sněmu tomu ale již tak nebylo). Ženské volební 
právo do říšského parlamentu pak bylo po zavedení přímých voleb do říšské 
rady v roce 1873 striktně omezeno na ženy volící v rámci kurie velkostatku, 
a  to prostřednictvím zplnomocněnce. Tento trend následně eskaloval bě-
hem reforem zavádějících všeobecné hlasovací právo. Reforma z roku 1896, 
na základě které se počet stávajících kurií na říšské radě zvýšil o všeobecnou 
voličskou kurii, již doslova uváděla, že právo volit v  této kurii mají pouze 
muži. Situace se nezměnila ani během zrušení kuriového systému v  letech 
1906–1907 a ženám tak zůstával přístup k volebnímu právu do říšské rady 
odepřen. Také v legislativě používaná genderově nevyhraněná terminologie 
– v kontextu volebního práva konkrétně označení volič a poslanec – odrážela 
soudobý názor na zapojení žen do politiky. Tradičně se i přes narůstající po-
čet ženských voliček slovem volič rozuměl muž. Celospolečenská shoda pak 
panovala v přesvědčení, že poslancem může být výhradně zástupce mužského 
pohlaví.61 Jak již bylo řečeno, volební reformou (1907) zklamané ženy změ-
nily dosavadní kurz a zvýšily své úsilí o získání ženského volebního mandátu 
do českého zemského sněmu.

V Británii pak bylo zpolitizování a radikalizace přímým důsledkem stag-
nace feministických aktivit a nedostatečného pokroku směrem k rovnopráv-
nosti obou pohlaví. V odpověď na tuto nečinnost došlo dne 10. října 1903 
v Manchesteru k založení spolku Women’s Social and Political Union (Žen-
ská sociální a politická unie, WSPU) do jehož čela se postavila jedna z čelních 

60 Franta, B.: c. d., s. 15–18.
61   Luboš Velek ve  své studii uvádí, že slovo poslankyně čeština pravděpodobně neznala až 

do roku 1912, kdy došlo ke zvolení Boženy Vikové-Kunětické, zpočátku proto označované 
slovem poslanec, poslanec-žena, či poslanečka. Viz Velek, Luboš: První v Rakousku! Zvolení 
prvního poslance-ženy Boženy Vikové-Kunětické v roce 1912. Příspěvek k vývoji volebního práva 
a ženského hnutí v habsburské monarchii. In: Vojáček, Milan (ed.): Refl exe a seberefl exe ženy 
v  české národní elitě 2. poloviny 19. století. Sborník příspěvků z  konference uspořádané 
ve  dnech 23.–24. listopadu 2006 Národním archivem ve  spolupráci s  Archivem hlavního 
města Prahy. Praha 2007, s. 266.
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představitelek radikálního postupu Emmeline Pankhurstová (1858–1928).62 
Tato britská politická aktivistka pocházející ze zámožné rodiny, se kterou se 
však kvůli nesmiřitelným rozdílům v názorech na ženskou otázku a obecně 
styl života rozešla, vystudovala pařížskou státní školu École normale supé-
rieure de Neuilly. Základní představy o rovnoprávnosti v otázce (nejen) vo-
lebních práv však paradoxně čerpala od  své matky, která ji s  sebou vodila 
na shromáždění ženských politických spolků, kde se Emmeline také později 
seznámila se svým budoucím manželem, právníkem ne o mnoho let mlad-
ším než její otec, Richardem Pankhurstem. Stála rovněž za organizací pro-
testního pochodu členek WSPU Londýnem, který se uskutečnil roku 1903 
a byl první větší veřejnou manifestací radikálních myšlenek této skupiny, jejíž 
sídlo bylo o tři roky později přesunuto právě do britské metropole. Po ně-
kolika plamenných proslovech na veřejnosti začali lidé (hanlivě) označovat 
Pankhurstovou a její společnice slovem, jež se na příštích více jak dvacet let 
stalo samostatným pojmem defi nujícím výlučnost postupu britského eman-
cipačního hnutí - sufražetky.63

WSPU byla organizací ryze ženskou a  feministickou, nepřipouštějící 
členství mužů a hlásající nový militantní kurz v hnutí za ženské volební prá-
vo – to vše zcela v souladu s mottem spolku: „Činy, ne slova“.64 V říjnu 1905 
pak došlo na politickém setkání liberální strany v Manchesteru, jehož veřej-
né shromáždění navštívily dvě členky WSPU, konkrétně Annie Kenneyo vá 
a Christabel Pankhurstová (dcera Emmeline, která byla spolu s mladší sest-
rou Sylvií jednou se zakládajících členek organizace) k incidentu, který vzbu-
dil vůbec poprvé všeobecnou pozornost britských médií a tím i veřejnosti. 
Ženy požadovaly od liberálních politiků jasnou odpověď na otázku, zda hod-
lá strana přijmout zákon o volebním právu žen. Tu jim však přítomní muži 
odmítli dát a na místo toho je nechali na základě obvinění z obstrukcí z míst-
nosti vykázat. Christabel nakonec strávila týden ve vězení, a to za zločin brá-
nění provedení úředního výkonu (napadení příslušníka policejního sboru) 
a především proto, že odmítla zaplatit pokutu za výtržnost. Tato událost stála 
u zrodu nové taktiky radikálních ženských hnutí, tj. militantnosti, projevující 
se v praxi značnou bojovností, kterou začaly sufražetky vnímat jako účinný 
nástroj pro prosazování vlastních cílů a současně coby prostředek k donuce-

62 Holton, Sandra Stanley: In Sorrowful Wrath. Suff rage Militancy and the Romantic Feminism 
of Emmeline Pankhurst. In: Smith, Harold L. (ed.): British Feminism in the Twentieth 
Century. Aldershot 1990, s. 8–9.

63 Bartley, Paula: Emmeline Pankhurst. London 2003, s. 298–304.
64 Purvis, June: Emmeline Pankhurst. A  biographical interpretation. In: Women’s History 

Review, 1, 2003, s. 80.
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ní vlády začít se zabývat jejich požadavky.65 Boj za rovné hlasovací právo pro 
ženy vstoupil do své třetí, tzv. militantní fáze.

Právě tento nový přístup byl nicméně příčinou zásadního rozkolu mezi 
umírněným křídlem emancipačního hnutí reprezentovaného NUWSS 
a WSPU,66 jehož členky přesunuly boj za volební právo žen z poslucháren, 
společenských salónů a veřejných shromáždění do domů politiků a aristo-
kracie či do míst, kde se bavila společenská smetánka. Sufražetky zapalovaly 
divadla, kameny rozbíjely výkladní skříně, poškozovaly mnohdy významná 
umělecká díla, pokud měly pocit, že uráží jejich ženskost (například ženské 
akty), ničily golfová a  kriketová hřiště, narušovaly schůze politiků, nosily 
po ulicích vyzývavé poutače, nalévaly dehet do poštovních schránek apod.67 
Jejich strategii občanské neposlušnosti se pokoušela osvětlit Emmeline 
Pankhurstová slovy: „Snažily jsme se být ženami, snažily jsme se využívat 
ženského vlivu, ale viděly jsme, že to k  ničemu nevede. Muži neustále re-
formovali svou nesnášenlivost. Tuto nesnášenlivost jim nepromineme… to 
proto, že jsme si vědomy, že situace našeho pohlaví je tak odsouzeníhodná, 
že je naší povinností třeba i porušovat zákon, jen abychom upozornily na to, 
proč se tak chováme.“68

Prakticky veškerou trestnou činnost britských sufražetek po níž následo-
val pobyt v cele a která byla vzhledem k vynalézavosti výtržnic velmi různo-
rodá, provázelo držení protestní hladovky.69 Ženy se k tomuto radikálnímu 
řešení uchylovaly z ryze pragmatických důvodů, neboť po určité době hla-
dovění si dokázaly na základě zdravotního dobrozdání od vězeňského lékaře 
zajistit propuštění na svobodu. Příčinou takového úspěchu byl strach úřadů 
z možné smrti ženy, která by se tak pro ostatní stala mučednicí. Protože však 

65 Více viz Irving, Sarah: Free Trade Hall Meeting 13 October 1905: the beginning of the militant 
campaign for Votes for Women. In: https://radicalmanchester.wordpress.com/2010/03/14/
free-trade-hall-meeting-13-october-1905-the-beginning-of-the-militant-campaign-for-
votes-for-women/ [cit. 24. 5. 2017]. Srovnej s Kičková, A.: c. d., s. 85.

66 Některé ženy (především zástupkyně vyšších společenských vrstev) byly mnohdy aktivnější 
ve  snaze „vypořádat se“ s  hnutím sufražetek, které se dle jejich názorů vymklo kontrole 
a vrha lo špatný stín na celé něžné pohlaví, než mnozí muži. Ironií zůstává, že vedoucí osob-
nosti sufražetek pocházely rovněž velmi často z  aristokratických, či minimálně fi nančně 
značně zajištěných rodin vyšší třídy. Jednalo se tím pádem o vzdělané ženy, nikoliv běžně 
zatýkané kriminálnice.

67 Abramsová, L.: c. d., s. 286.
68 Bell, Susan Groag – Offen, Karen M. (eds.): Women, the Family, and Freedom. Debate in 

documents. Volume Two. 1880–1950. Stanford 1983, s. 237.
69 Například případ Eleanor Clearyové, týkající se ohrožení veřejné bezpečnosti. Viz Th e 

National Archives, London, Kew (dále jen TNA), Home Offi  ce (dále jen HO) 144/1206/222067, 
Eleanor Cleary: possession of explosive crime, London, October 10, 1913.

Boj za volební právo žen ve Velké Británii a českých zemích 
v letech 1848–1928



262 Martina Kratochvílová

počet takovýchto pokusů nezadržitelně narůstal, zaujaly úřady tvrdší postu-
py a napříště potravu do sufražetek dostávaly násilím (většinou s využitím 
gumové trubice zavedené do úst či nosu).70 

Oproti tomuto militantnímu postupu a drastickým metodám boje využí-
valy představitelky českých ženských spolků při prosazování svých požadav-
ků na zisk všeobecného volebního práva diplomatickou taktiku a umírněné 
jednání, čímž se značně lišily od radikálních britských sufražetek. Budeme-li 
na rozdíly ve směřování obou hnutí v této fázi (počátku 20. století a období 
před první světovou válkou) nahlížet zjednodušeně, pak lze říci, že jestliže 
v českých zemích byla „motorem“ aktivit za dosažení všeobecného volebního 
práva občasná drobná vítězství ve prospěch ženské otázky, ve Spojeném krá-
lovství byly impulsem vzrůstající militantnosti, která se z neškodných diplo-
matických požadavků vyjádřených legální cestou stále více transformovala 
do nezákonné činnosti, naopak porážky. Jedním z nečekaných, avšak nadmí-
ru vítaných úspěchů, kterého bylo v českých zemích dosaženo, představovalo 
zvolení nacionalistické političky Boženy Vikové-Kunětické coby vůbec první 
ženy-poslankyně ve střední Evropě71, k němuž došlo roku 1912. Ačkoliv se 
politička stala doslova „modlou“ ženského hnutí (třebaže sama měla do fe-
ministky daleko), rozhodla o jejím zvolení v podstatě náhoda. Kvůli úmrtí 
mladočeského politika Václava Škardy došlo k uvolnění mandátu ve voleb-
ním obvodu Mladá Boleslav-Nymburk a tím k oživení debat o ženské kan-
didatuře. Nezbytnost pro úspěch ženské kandidatury představovala dohoda 
mezi stranami na volbě společné ženské kandidátky – v dubnu 1912 proběh-
la jednání mezi stranami národně sociální a mladočeskou (významnou roli 
bezpochyby sehrál rovněž VVPŽ, především Františka Plamínková a  Ma-
rie Tůmová), jejichž výsledkem byla rezoluce žádající ženskou kandidaturu 
na Mladoboleslavsku a následně shoda na podpoře Boženy Vikové-Kunětic-
ké. V prvním kole voleb dne 4. června získala Viková-Kunětická 41 % (850) 
hlasů (další ženská kandidátka sociální demokratka Karla Máchová dispono-

70 Trueman, C. N.: Force-feeding of Suff ragettes. In: http://www.historylearningsite.co.uk/the-role-
of-british-women-in-the-twentieth-century/force-feeding-of-suff ragettes/ [cit. 20. 10. 2016]. 
Třebaže tato donucovací procedura vyvolala negativní ohlas veřejnosti, byla používána až 
do  roku 1913, kdy se otázku hladovění a  tím vzniklých zdravotních obtíží pokusil vyřešit 
zákon tzv. Prisoners Temporary Discharge for Ill-Health Act, známý především pod 
přezdívkou Cat and Mouse Act (zákon kočky a myši). Jeho podstata spočívala v krátkodobém 
propuštění uvězněných nemocných žen (které držely hladovku, což se neblaze podepsalo 
na jejich zdravotním stavu) do domácího ošetřování. Jakmile se jim vrátily síly, byly opětovně 
zatčeny. Situace se opakovala do té doby, dokud si neodpykaly celou délku vyměřeného trestu. 
Více viz Simkin, John: Cat and Mouse Act. In: http://spartacus-educational.com/Wcat.htm 
[cit. 20. 10. 2016].

71 A vedle Norska a Švédska pak současně první v evropských parlamentech.
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vala 20 %, tj. 415 hlasy). Druhé kolo voleb (13. června 1912) vyneslo Vikové-
-Kunětické coby jediné kandidátce 93 % odevzdaných hlasů, ovšem při nízké 
volební účasti (38 %).72 Poslankyně však vzhledem k negativním odezvám 
ze strany mnohých členů vlády (a především českého místodržícího hraběte 
Th una, který odmítl její zvolení potvrdit) do zemského sněmu nikdy fyzicky 
nevstoupila – ostatně Český zemský sněm se již v předválečných letech nikdy 
nesešel. Pozornost veřejnosti se jí však podařilo získat jinými cestami. Popu-
lární je například její projev z 22. února 1913, jehož plné znění se zachovalo 
v podobě brožury, a kde Viková-Kunětická k otázce participace žen na po-
litickém dění uvádí: „Snad právě proto, že po léta český národ trpí stagnací 
ve  vnitřní politice, byl pokus ženských kandidatur uvítán celou veřejností 
jako zjev mimořádný, budící a průkopný […]. Jednou z těchto podmínek so-
ciální obrody a osvobozovací methody je také požadavek ženské rovnopráv-
nosti pracovní, mravní, kulturní i politické, který vyvřel zvláště v poslední 
době s velikou silou na povrch. U nás […] splynulo ženské hnutí se zájmem 
všeobecným i  s naším smyslem pro všenárodní postup na poli kulturním, 
sociálním a politickém.“73 Z této premisy bylo možné odhadnout míru pro-
vázanosti emancipačního hnutí s nacionalistickými tendencemi postupně se 
prosazujícího českého národa, které rovné a všeobecné volební právo nadto 
považovalo za  jednu z  hlavních podmínek autonomního demokratického 
zřízení, k jehož vzniku jeho vlastenecké aktivity směřovaly.

Zvolení poslankyně Vikové-Kunětické, o  jehož výjimečnosti vypovídal 
i nevídaný celosvětový zájem, kterého se mu dostalo, nesporně vystupňovalo 
prestiž českého ženského emancipačního hnutí, dodalo mu na sebevědomí 
a zvýšilo mezinárodní povědomí o jeho požadavcích. Také politická situace 
prvního desetiletí 20. století ve Velké Británii napovídala, že by v otázce rov-
ného volebního práva mohlo dojít ke kýženému úspěchu. V roce 1910 byla 
po vítězství liberální strany ustanovena 54členná komise složená ze zástupců 
všech politických stran, která měla na starost připravit návrh zákona o voleb-
ním právu žen. WSPU zareagovalo vyhlášením příměří a poklidným vyčká-
váním na předpokládaný úspěch. Reformní návrh však byl poměrem 299 ku 
190 zamítnut. Zklamání ventilovaly sufražetky dne 18. listopadu 1910 po-

72 Cesta k samotnému zvolení Vikové-Kunětické byla značně trnitá, neboť její kandidatura na-
rážela na odpor především mladoboleslavských voličů, kteří svůj ambivalentní postoj přenesli 
do Mladoboleslavských listů a ovlivnili dokonce členy MO NSS (Místní organizace Národní 
strany svobodomyslné, tj. mladočeské). Ofi ciální ohlášení kandidatury bylo dne 26. květ-
na 1912 (cca týden před volbou) zveřejněno na  stránkách mladočeských Národních listů. 
Velek, L.: c. d., s. 261–263, 283–294 a 298–314.

73 Viková-Kunětická, Božena: O ženském mandátu do sněmu království českého. Praha 1913, 
s. 3–5.
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chodem na parlament, u něhož došlo k neblahému incidentu označovanému 
díky nepřiměřenému násilí policejních složek vůči přítomným ženám jako 
„černý pátek“.74 Po opakovaném a opět neúspěšném pokusu o volební refor-
mu, který proběhl rok poté, změnilo vedení WSPU taktiku a začalo vést proti 
vládě a jejím představitelům otevřenou válku. Právě z doby po roce 1911 bylo 
zaznamenáno nejvíce útoků na soukromý i veřejný majetek (ničení biliáro-
vých stolů, útoky na železniční stanice, přeřezávání telegrafních drátů), stejně 
jako mimořádně vysoký počet zatykačů a obžalob. Nepokoje organizované 
ženami pokračovaly v zemi až do vypuknutí první světové války, a to i přes-
to, že mnohé nestandardní a veskrze radikální metody (především žhářství) 
způsobily odchod mnoha do té doby zapálených členek hnutí WSPU a s tím 
související odliv nemalých fi nančních částek.75

V roce 1914 tak stála britská politika před zdánlivě neřešitelným problé-
mem, neboť otázka sufražetek vygradovala do  té míry, že ji mohlo vyřešit 
pouze přijetí volebního práva pro ženy (což byla však stále ozvěna budouc-
nosti) či radikální změna britské společnosti. Řešením bylo paradoxně vy-
puknutí první světové války. Dne 10. října 1914 bylo dosaženo dohody mezi 
WSPU a britskou vládou, na jejímž základě došlo k propuštění všech vězňů, 
trestaných za agitaci ve prospěch ženského volební práva. Na oplátku Emme-
line Pankhurstová slíbila pozastavení veškerých záškodnických aktivit v rám-
ci radikální kampaně a naopak přislíbila napříště využít organizace WSPU 
a jejích členek pouze na pomoc vlasti.76

V  podobně svízelné situaci se v  období bezprostředně před první svě-
tovou válkou ocitlo také české emancipační hnutí. Aktivní snahy o dořeše-
ní otázky rovnoprávnosti (dosahující krátkého triumfu roku 1912) a přijetí 
všeobecného volebního práva se z vládních zasedání a veřejných politických 
vystoupení přesunuly výlučně na úroveň debat v ženských spolcích. Stát zdů-
vodňoval svou neochotu vyhovět těmto požadavkům argumentem, že podíl 
na  rozhodovacím procesu ve veřejných záležitostech by měl mít pouze je-
dinec, splňující zákonné požadavky plnění vojenské služby a odvádění fi s-
kálních daní. Na to reagovaly české aktivistky prohlášením, že mnoho z žen 
bylo ekonomicky aktivními plátkyněmi daní a branné povinnosti byli kromě 
nich zproštěni i duchovní, kteří však o právo volit nepřišli.77 Sféry budoucího 
ženského vlivu a úkoly, kterými se coby členky parlamentu hodlají zabývat, 
pak vymezily dva nejvlivnější proudy ženského politického hnutí – liberální 

74 Kingsley-Kent, Susan: Sex and Suff rage in Britain 1860–1914. London 2005, s. 200–201.
75 Kičková, A.: c. d., s. 89.
76 Purvis, J.: c. d., s. 293–294.
77 Vošahlíková, P.: c. d., s. 296.



265

strana (Národní strana svobodomyslná, tj. mladočeši) a sociální demokra-
té, jejichž společnou platformou se stala myšlenka, že ženskými záležitostmi 
(především sociální ochranou stávajících a budoucích matek, která se stala 
pro obě politické strany prvořadým a společným jmenovatelem) by se měly 
ve vládě zabývat ženy-političky, neboť jen ony jsou schopny plně chápat dů-
sledky obdobných zákonodárných postupů v praxi.78 Třebaže k většímu pro-
sazení se v politické oblasti došlo u žen až po první světové válce, několika 
z nich (například Františce Zeminové a Boženě Vikové-Kunětické) se poda-
řilo uhájit v politických stranách svá čestná   místa již v době předválečné.79

První světová válka v  obou zemích zásadním a  nevratným způsobem 
změnila charakter společnosti a  lze na  ni proto v  souvislosti s  ženskou 
otázkou pohlížet jako na  katalyzátor jejího konečného řešení. Takovým 
způsobem globální konfl ikt například vnímala sufražistka Millicent Garetto-
vá-Fawcettová, která o něm prohlásila: „V otázce postavení žen přinesla válka 
zásadní převrat. Zastihla je coby nevolnice a  zanechala jako svobodné by-
tosti.“80 Ženy se ve válce doslova i metaforicky ocitly na frontové linii a jako 
pracovnice ve  zbrojním průmyslu, milenky, vdovy, matky-samoživitelky, 
oběti násilí, zdravotní sestry a předměty vládní propagandy se tak do jejího 
průběhu zapsaly jako nikdy předtím.81 Zatímco téměř deset milionů mužů 
bojovalo a umíralo na válečných frontách, ženy sváděly neméně obtížnou bi-
tvu na frontě domácí. Velká Británie i české země (a spolu s nimi samozřejmě 
i většina ostatních evropských států) byly sužovány nedostatkem základních 
potravin, za které bylo navíc třeba platit vyděračské částky. Kvůli zcela nedo-
stačující pomoci ze strany státu proto docházelo k rozvoji černého trhu s po-
travinami (tzv. keťasení). Nejen nedostatek pracovních sil, ale rovněž nutnost 
uživit rodinu a sebe, donutil ženy najít si placenou práci a současně strávit 
neúměrné množství času sháněním a  přípravou jídla, vařeného většinou 
z  náhražek.82 Válka destabilizovala do  té doby pečlivě oddělené genderové 
identity obou pohlaví, k jejichž částečnému splynutí přispěly jak jednotlivé 
vlády, kterým chyběly lidské zdroje, tak ženy samotné, jež v době konfl iktu, 

78 Lenderová, M. – Kopičková, B. – Burešová, J. – Maur, E. (eds.): c. d., s. 462.
79 Do vedení národně-sociální, pokrokové a národně svobodomyslné strany se dostaly Františka 

Zeminová, Božena Viková-Kunětická a  Olga Stránská-Absolonová. Viz Musilová, Dana: 
Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 
1918–1939 (dále jen Z ženského pohledu). Hradec Králové 2009, s. 20–25.

80 Thom, Deborah: Nice Girls and Rude Girls. Women Workers in World War I. London – New 
York 2000, s. 1.

81 Abramsová, L.: c. d., s. 289–290.
82 Marwick, Arthur: Th e Deluge. British Society and the First World War. London 1989, 

s. 189–210.
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kdy de iure nadále neměly žádná politická práva, požívaly do té doby nepo-
znaných svobod, kterých se po skončení války nehodlaly vzdát.

Britská společnost a vláda, v předválečném období negativně vystupující 
vůči ženskému volebnímu právu, pak změnila vlivem úspěšného zaměstná-
vání žen v do té doby ryze mužských oborech svůj postoj a rozhodla se vyjít 
vstříc jejich požadavkům. Výsledkem byl zákon z 6. února 1918, tzv. Repre-
sentation of the People Act, kterým získaly ženy volební právo po dosaže-
ní třicátého roku života.83 V  tom samém roce se rovněž uskutečnily volby 
do parlamentu, v nichž se o zvolení pokoušelo celkem 17 žen z celkového 
počtu 1 623 kandidátů, soupeřících o 706 křesel. Zvoleny byly nakonec dvě 
ženy, z nichž ale do dolní sněmovny zasedla pouze jediná, ve Spojených stá-
tech narozená lady Nancy Astor. Celá volební kampaň (první takového dru-
hu v britských dějinách) vzbudila nebývalý zájem nejen domácích, ale rovněž 
zahraničních médií a stala se odrazovým můstkem snah pro dosažení aktiv-
ního a pasivního volebního práva pro ženy i v ostatních státech.84

Za obětavost a nemalý podíl na válečném úsilí odměnilo udělením voleb-
ního práva ženy po skončení první světové války mnoho evropských států. 
V Československu došlo k oné události roku 1920 přijetím prvorepublikové 
ústavy. Vůči Velké Británii, kde byl obdobný zákon přijat o  dva roky dří-
ve, mělo tedy české emancipační hnutí na první pohled nepatrné zpoždění. 
V  konečném důsledku to však bylo nakonec právě Československo, které 
pomyslné mety, tj. dosažení volební práva pro občany bez rozdílu pohlaví 
od 21 let věku85, dosáhlo jako první. Volit za stejných podmínek jako muži 

83 Tamtéž, s. 87–119. Kromě věku bylo podmínkou vlastnictví nemovitosti či manželství s jeho 
vlastníkem. Ženy získaly právo kandidovat do parlamentu a díky zákonu o diskriminaci pohlaví 
z roku 1918 se mohly nově uplatnit v oborech soudnictví, advokacie a městské samosprávy. 
Viz Wasson, E.: c. d., s. 286. Věková hranice u mužů byla stanovena na 21 let (volit pak mohli 
ve  volebním obvodu, kde měli trvalé bydliště) – výjimku tvořili odvedenci, kteří dosáhli 
během vojenské služby za první světové války alespoň 19 let věku (panovaly však rozpory, zda 
jim toto právo náleží i po jejich propuštění z armády). Viz Th e Representation of the people 
act 1918. With explanatory notes. In: https://archive.org/stream/representationof00frasrich/
representationof00frasrich_djvu.txt [cit. 19. 7. 2017].

84 Smith, H.: c. d., s. 94–97. Srovnej s Kičková, A.: c. d., s. 90.
85 Hranice 21 let pro muže byla nastavená především proto, aby se z nich v důsledku obrovského 

počtu úmrtí na  frontách první světové války nestala menšinová skupina voličů. V případě 
senátních voleb byla hranice pro zvolení stanovena na  26 let bez rozdílu pohlaví. Pasivní 
právo novelizovaly, neboť nelze opomenout působení žen v RNS, paragrafy 10 (Poslanecká 
sněmovna) a 15 (Senát): „Volitelni jsou státní občané Československé republiky bez rozdílu 
pohlaví, kteří dosáhli 45. roku věku svého [v případě kandidatury do Poslanecké sněmovny 
starší 30 let] a vyhovují ostatním podmínkám zákona o složení a pravomoci státu.“ Viz Sbírka 
zákonů a  nařízení státu československého. In: http://ft p.aspi.cz/opispdf/1920/026-1920.pdf 
[cit. 20. 7. 2017].
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pak bylo britským ženám umožněno od 2. července 1928, tedy s osmiletým 
rozdílem oproti nově založenému středoevropskému státu.

Již zmíněná Ústavní listina Československé republiky, jednoznačně dekla-
rující rovnost obou pohlaví, čímž byly odstraněny formální překážky bránící 
realizaci a profesnímu růstu žen působících do té doby v převážně či výlučně 
mužských oborech, byla přijata dne 29. února 1920 Národním shromážděním 
československým pod číslem 121/1920 Sb. Vyhlášena byla 6. března 1920, kdy 
také nastala její účinnost. Z hlediska české ženské otázky reprezentovaly prv-
ní poválečné roky vyvrcholení systematického úsilí a dosažení stanovených 
cílů, na  jejichž naplnění představitelky českého emancipačního hnutí neú-
navně pracovaly celá předchozí desetiletí.86 Princip pohlavní rovnosti však 
v  politické praxi nebyl automatickou záležitostí. Ženská politická činnost 
v rovině parlamentní se minimálně zpočátku vymezovala v rámci schopností 
a hranic demokracie a společnosti tvořené na základě genderových rolí. Ženy 
navíc v žádném výboru nedosahovaly řídících postů, ani neměly nadpočetní 
většinu – v praxi se tak o pozvednutí prestiže jejich politické práce v parla-
mentu a  o  prosazování ženských práv musely přičinit vlastní iniciativou.87 
Proklamaci pátého bodu Washingtonské deklarace, propagující politickou, 
kulturní a sociální rovnost žen s muži, pak potvrdil vznik samostatného čes-
koslovenského státu, kde do obecních, okresních a zem ských zastupitelstev 
a obou parlamentních komor zasedly ženy, zvolené v rámci prvních rovných 
(až do přijetí ústavy nicméně   pouze de facto), tajných a přímých voleb z roku 
1919.88 V  budově bývalého zemského sněmu na  pražské Malé Straně pro-
běhlo dne 14. listopadu 1918 první zasedání tzv. Revolučního národního 
shromáždění,89 jehož členkami byly rovněž poslankyně Ludmila Zatloukalo-

86 Více viz Weyr, F. – Neubauer, Z. (eds.): c. d.
87 Musilová, D.: Z ženského pohledu, s. 10.
88 Štěpánková, Petra: „Když jdu, tak jdu.“ Nezadržitelná Božena Viková-Kunětická. In: 

Hanáková, Petra – Heczková, Libuše – Kalivodová, Eva (eds.): V  bludném kruhu. 
Mateřství a vychovatelství jako paradox moderny. Praha 2006, s. 14.

89 Již před přijetím Ústavy z  února 1920, zaručující rovná práva všem občanům bez rozdílu 
pohlaví, usedly ženy roku 1918 do lavic Revolučního Národního shromáždění (RNS), prv-
ního zákonodárného sboru na  území Československa, skládajícího se z  jednokomorového 
parlamentu. Tento nevolený orgán o 270 členech vznikl rozšířením Národního výboru čes-
koslovenského, a to povoláním zástupců českých stran na základě poměrných výsledků po-
sledních předválečných říšských voleb v Rakousku-Uhersku, konaných roku 1911 a kooptací 
slovenských představitelů. Naopak zcela chyběli delegáti německých a maďarských politic-
kých stran. RNS zaniklo dne 15. dubna 1920 a bylo nahrazeno dvoukomorovým Národním 
shromážděním republiky československé. Viz Adamová, K. – Lojek, A. – Schelle, K. – Tau-
chen, J. (ed.): c. d., s. 375–381; Peroutka, F.: c. d., s. 13  ; Jmenný rejstřík poslanců a poslankyň 
Národního shromáždění. In: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/rejstrik/jmenny/index.htm 
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vá-Coufalová, Božena Viková-Kunětická, Alice Masaryková, Františka Kola-
říková, Božena Ecksteinová, Louisa Landová-Štychová a Anna Chlebounová. 
Poslanecká sněmovna Československé republiky se tak stala společným pro-
storem mužů a žen.90

Legalizace aktivního a pasivního volebního práva pro všechny občany bez 
rozdílu pohlaví umožnila britským a českým ženám úspěšně završit po něko-
lik desetiletí trvající boj za prosazení základních emancipačních požadavků 
a uznání lidských svobod. Spolu s  tím se však současně objevila celá řada 
otázek vyplývajících z jejich zrovnoprávnění.91 Oddělené sféry vlivu, od fran-
couzské revoluce základní princip vztahu mezi muži a ženami, byly během 
válečných let podrobeny těžké zkoušce a třebaže se představitelé vlád i mnozí 
muži snažili urputně bránit proti ženským vpádům na jejich výsostná terito-
ria, nedokázali ženám zabránit ve vytváření vědomí o vlastní identitě, vyža-
dující uznání jejich legitimního postavení ve státoprávním rámci.92

Při závěrečném srovnání charakteru českého emancipačního hnutí za do-
sažení volebního práva pro ženy s obdobným hnutím ve Velké Británii nelze 
opomenout několik již dříve zmíněných základních skutečností. Obě hnutí 
zahájila svoji činnost přibližně ve druhé polovině 19. století, třebaže to ne-
znamená, že do té doby snaha o ženskou emancipaci neexistovala – chyběl jí 
pouze organizovaný postup. V šedesátých letech byla Evropa svědkem vzrůs-
tajícího aktivismu zaměřeného na  zlepšení podmínek ženského školství, 
zaměstnání a oblast etické a právní reformy.93 Výchozí platforma britského 
emancipačního hnutí se i přes rozdílné začátky a její následnou radikalizaci, 
k níž došlo od roku 1905 zapojením organizace Women’s Social nad Political 
Union (WSPU) výrazněji neodlišovala od české – v šedesátých a sedmdesá-
tých letech ve Velké Británii i českých zemích vznikala iniciativa za přístup 
žen k odbornému a vyššímu (středoškolskému a v Británii také vysokoškol-
skému) vzdělání a byly zakládány spolky nejrůznějšího charakteru. Britky se 
stále více zapojovaly do veřejného dění a na konci šedesátých let se dostaly 
na akademickou půdu – ryze ženské koleje Girton (1869) a Newnham (1874) 
posléze doplnila University College London, která v roce 1873 zavedla spo-

[cit. 19. 7. 2017]; Klimek, Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII. 1918–1929. 
Praha – Litomyšl 2000, s. 15–17 a   52–54.

90 Jmenný rejstřík poslanců a  poslankyň Národního shromáždění. In: http://www.psp.cz/
eknih/1918ns/ps/rejstrik/jmenny/index.htm [cit. 13. 10. 2016].  

91 Musilová, D.: Ze ženského pohledu, s. 398.
92 Abramsová, L.: c. d., s. 315.
93 K tomuto vývoji došlo nejen v protestantských průmyslových zemích Německu a Velké Britá-

nii, v katolické Francii, Itálii a zemích rakousko-uherského soustátí, ale rovněž v autokratic-
kém pravoslavném Rusku a ve Skandinávii.
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lečnou výuku chlapců a dívek. Získat vysokoškolský titul umožnila ženám 
také Londýnská univerzita (University of London). Ve Skotsku pak bylo žen-
ské univerzitní studium povoleno od 90. let 19. století (1892).94

Obdobně jako v českých zemích i na britských ostrovech si ženy nicmé-
ně stále výrazněji uvědomovaly, že pro skutečné prosazení se ve společnosti 
a  tím získání vlivu na  utváření její podoby je nutné dosáhnout volebního 
práva, které by jim umožnilo volit, popřípadě být zvoleny. Cesta k přijetí rov-
ného volebního práva pro ženy vedla v obou zemích přes (především v 90. le-
tech 19. století zakládané) spolky orientované na účast žen v politice, které 
se vyznačovaly umírněným, diplomatickým postupem vůči vládě, jejímž 
představitelům i široké veřejnosti prezentovaly své reformní návrhy a poža-
davky nenásilnou formou (pořádáním přednášek, diskuzí apod.). Zatímco 
v českých zemích toto poklidné směřování a nenásilná taktika pokračovaly 
až do vyhlášení ústavy z roku 1920, která ženám jejich volební práva potvr-
dila, v Británii se situace ubírala jiným směrem. Radikalizací emancipačního 
procesu, jehož představitelky, militantní bojovnice nazývané sufražetky, pro-
sazovaly strategii občanské neposlušnosti, se Velká Británie v tomto ohledu 
izolovala od zbytku Evropy (pro kterou byla uvedená taktika kontraproduk-
tivní) a stala se značně neobvyklým úkazem.

Specifi kum českého emancipačního hnutí naopak představovalo jeho 
úzké spojení s  hnutím národnostním, typickým pro neplnoprávné národy 
v rámci mnohonárodnostních státních celků. Zároveň však bylo toto naci-
onální směřování důvodem jisté izolace na poli mezinárodních emancipač-
ních snah. Třebaže oba tábory bojovnic za  ženské volební právo usilovaly 
o  společnou věc (zisk volebního práva), byly to především zásadní rozdíly 
v národních mentalitách, vytyčených cílech i prostředcích k jejich dosažení, 
které nedovolovaly dospět ke vzájemné spolupráci. Rozdílnosti obou hnutí 
tak měly v tomto ohledu větší váhu než jeho společné cíle.95

94 Abramsová, L.: c. d., s. 275.
95 Mezinárodní spolek za volební právo žen sice tyto vlastnosti do značné míry splňoval, spíše 

než o účinný výkonný nástroj šlo však spíše o fórum určené k volné výměně názorů a v lepším 
případě o prostředí umožňující vzájemnou inspiraci.
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Resumé

Boj za volební právo žen ve Velké Británii a českých zemích 
v letech 1848–1928

Studie se zabývá rozborem a  srovnáním boje za  ženské volební právo 
ve Velké Británii a českých zemích v letech 1848–1920, resp. 1928 (časovou 
osu představuje revoluce z roku 1848 a přijetí zákona o všeobecném hlaso-
vacím právu pro ženy od 21 let věku). Analyzuje historii obou hnutí od je-
jich faktických počátků v šedesátých letech 19. století, přes postupný příklon 
k politické sféře, až po zásadní rozkol vlivem diametrálně odlišného směřo-
vání (v Británii spjatém s činností militantní Ženské sociální a politické unie 
založené roku 1903). Zmiňuje jejich nejvýznamnější představitelky a  pro-
střednictvím podrobného rozboru fenoménu tzv. hladových stávek refl ek-
tuje protistátní činnost sufražetek, stejně jako v  této souvislosti prezentuje 
postupy britských justičních, vládních i zdravotnických složek. Příspěvek si 
současně klade za cíl zodpovědět otázky, do jaké míry se směřování britského 
a českého emancipačního hnutí od sebe vzájemně lišilo, co bylo důvodem 
ke vzájemné diferenciaci a zda přes tyto rozdílnosti docházelo ke spolupráci.

Klíčová slova: emancipační hnutí, volební právo pro ženy, sufražetky, 
19. století, první světová válka, Velká Británie, české země

Su  mmary

The Fight for Women's Suffrage in Great Britain 
and the Czech Lands in the Years 1848–1928

Th is study deals with the analysis and comparison of the struggle for 
women’s suff rage in the United Kingdom and the Czech lands in the years 
1848–1920, more precisely in 1928 (the timeline refl ects the adoption of the 
universal suff rage bill for women aged 21 years). It analyses the history of 
both movements since their factual beginnings in the 50s of the 19th century, 
through a gradual shift  towards political activities, to a fundamental division 
due to diametrically opposite course (in the UK related to the activities 
of militant Women’s Social and Political Union, founded in 1903). Th e 
study mentions their most important representatives and through detailed 
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analysis of the phenomenon of hunger strikes refl ects subversive activities 
of suff ragettes, as in this context illustrates the procedures of British judicial, 
governmental and medical components. Th e contribution also aims to 
answer the questions to what extent the direction of the British and Czech 
emancipation movement diff ered from each other, what was th  e reason for 
mutual diff erentiation and if there was cooperation despite these diff erences.

Keywords: emancipation movement, suff rage for women, suff ragette, 
19th century, the First World War, Great Britain, Czech lands
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George Sarton (1884–1956): 
zakladatel oboru dějiny vědy1

The unity of nature, the unity of knowledge, and the unity of mankind 
are but three aspects of a single reality

Th e acquisition and systematization of positive knowledge
is the only human activity which is truly cumulative and progressive.

„Does history teach anything?“ Th e history of science will teach men to be truthful,
it will teach them to be brothers and to help one another. It is not that enough?

George Sarton

Marcel Martin

Minulý rok jsme si připomněli šedesát let od skonu učence belgického 
původu George Sartona (1884–1956), zakladatele historie vědy jako samo-
statné vědecké disciplíny. S  politováním – a  jistou mírou překvapení – je 
nutné konstatovat, že v české odborné literatuře neexistuje studie, která by 
mapovala život a  dílo tohoto významného historika vědy první poloviny 
20. století, přestože sartonovské pojetí historiografi e vědy mělo značný vliv 
na  české prostředí.2 Jako analogií k  danému stavu věcí využijme slova sa-
motného Sartona, jimiž hodnotí svého krajana, matematika Simona Stevina 
(1548–1620): „jeho velikost je význačná a  nejenom pouze v  jedné oblasti, 
nýbrž v  mnohých. Na  druhé straně může být namítáno, že byl opomíjen 
z důvodu své originality a že toto opomíjení se tak stává druhem potvrzení 
jeho génia“.3 Do češtiny nebyl přeložen žádný Sartonův text z jeho obsáhlého 
odkazu, jenž představuje celkem patnáct monografi í a více než tři sta člán-
ků. Jistý průlom z hlediska refl exe odkazu George Sartona u nás představují 
relevantní zmínky o jeho díle v přehledové publikaci Daniela Špeldy Promě-
ny historiografi e vědy (2009).4 Hlavním cílem předkládaného textu je přispět 
k bližšímu poznání této pozoruhodné osobnosti dějin vědy. 

1 Článek vznikl v rámci projektu GAČR č. 15–06802S Renesanční fi lozofi e a věda. 
2 Srov. Janko, Jan: Daniel Špelda: Proměny historiografi e vědy. Praha, fi lozofi a 2009. Dějiny věd 

a techniky, XLIII, 2010, č. 4, s. 290.
3 In: Sarton, George: Simon Stevin of Bruges (1548–1620) (dále jen Simon Stevin). Isis, vol. 21, 

1934, no. 2, s. 243.
4 Špelda, D.: c. d., s. 42–43, 45–46, 65–66, 71.
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Pozastavme se hned na úvod u Sartonova impozantního díla Introduc-
tion to the History of Science, paralelně pokrývajícího vývoj veškerých věd 
ve všech částech světa od počátků až po konec 14. století. Tento pětisvazkový 
korpus má na 4 334 stran. Termín Introduction může být z tohoto hlediska 
poněkud zavádějící. Na vysvětlenou je nutné podotknout, že samotný pro-
jekt Introduction to the History of Science měl původní cíl stát se bibliografi c-
kým vodítkem pro historiky vědy a vědce z rozličných oborů5 a představoval 
úvodní část Sartonova ambiciózního záměru zmapování globální historie 
vědy, jež měla být postižena – dle Sartonova odhadu – v celkem pětadvaceti 
svazcích. Tento rozsáhlý vědecký program byl belgickým polyhistorem roz-
dělen do tří okruhů:

První okruh se týkal paralelního výkladu světových dějin vědy v chro-
nologické posloupnosti, přičemž jednotlivá období byla rozdělena po  půl-
stoletích. Jakkoli je takovéto rozdělení vědeckého vývoje po  půlstoletích 
umělé, obsahuje implicitně spravedlivý přístup ke všem zkoumaným kultu-
rám. George Sarton v této souvislosti poznamenává: „Žádné rozdělení není 
platné pro celou Zemi; to, jež je vhodné pro Araby, pro Indy nebo pro Číňany, 
není vhodné pro nás. Proto rozdělení mého Úvodu po půlstoletích je arbit-
rární a důsledně nedělitelné.“6 Sarton plánoval vydat dalších sedm nebo osm 
svazků v této řadě, které by mapovaly vědecký vývoj až do počátku 20. stole-
tí.7 Podařilo se mu napsat „pouze“ pět svazků, k nimž se za okamžik vrátíme.

Druhá řada publikací se měla zaměřit na rozličné typy civilizací (např. 
židovská, muslimská, čínská).8 V této sekci se měla pozornost soustředit též 
na  dosažené poznání v  rámci primitivních společenstev, jak v  prehistorii, 
tak v současnosti. Podobně jako předchozí sekce si tento vědecký záměr vy-
5 Garfield, Eugene: Th e Life and Career of George Sarton: the Father of the History of Science, 

s. 120. [online]. [cit. 07-06-2017]. URL:<http://www.sartonchair.ugent.be/fi loe/179>. 
6 George Sarton; in: Oye, Paul van: George Sarton: de mens en zijn werk uit brieven aan 

vrienden en kennissen. Brussel 1965, s. 96. Citace je úryvkem ze Sartonova dopisu přátelům. 
Datace dopisu: 5. 10. 1955. V předmluvě k prvnímu svazku Introduction k  tomuto členění 
díla po půlstoletích Sarton říká: „I have divided my account into periods of half a century 
each, a length which approximates that of man’s intellectual life. It may be objected that such 
a classifi cation is highly artifi cial. It surely is, but no natural classifi cation would be applicable 
to all sciences and all nations. And if our classifi cation can not help being artifi cial in some 
respect, it is wiser to choose deliberately on which is absolutely conventional and which 
has the advantage of dividing the past into periods of suffi  cient brevity and equal length. 
Comparison between one period and another, many examples of which will be found in 
my work, become then very convenient.“ In: Sarton, George: Introduction to the History of 
Science. Vol. I. From Homer to Omar Khayyam (dále jen Introduction, Vol. I). Baltimore 1927 
(repr. 1950), s. 38. 

7 Tamtéž, s. 34.
8 Tamtéž.
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žadoval sedm či osm svazků v tomto rozvrstvení jednotlivých civilizačních 
okruhů: I) před-helénská civilizace; II) klasická antika a  íránská civilizace 
(do  hiždry); III) semitská; IV) středověká (latinská a  řecká); V) hindská 
a středo-asijská; VI) civilizace Dálného Východu; VII) prehistorická a etno-
logická; VIII) index.9 

Poslední třetí řada se měla dle Sartona vztahovat k podrobnějšímu výkla-
du vývoje jednotlivých vědeckých disciplín. Z metodologického hlediska by 
došlo jednak k jinému uspořádání materiálu obsaženého v předchozích dvou 
okruzích, a jednak k doplnění těchto poznatků o technické detaily, jež by se 
vzhledem k rozsahu a odbornosti nedostaly do publikací v předchozích dvou 
řadách.10 Sarton plánoval osm či devět svazků věnujících se vývoji speciálních 
věd: I) logika a matematika (znalost forem); II) fyzické vědy (poznání anor-
ganické přírody); III) biologické vědy (poznání organické přírody); IV) vědy 
o zemi (zahrnující jak poznání anorganické, tak organické přírody); V) an-
tropologické a  historické vědy; VI) medicína a  příbuzné obory; VII) vědy 
o vzdělání (metody translace a šíření vědění); VIII) fi lozofi e (hlavní koncepty 
vědy, její unifi kace a klasifi kace); IX) index.11

Jak bylo výše poznamenáno, z  tohoto velkolepého vědeckého konceptu 
se Sartonovi podařilo publikovat pět svazků z  první řady týkající se chro-
nologické deskripce historie věd. První svazek nesl titul Introduction to the 
History of Science. From Homer to Omar Khayyam a pokrýval tedy období 
od 8. století př. n. l. až do konce 11. století, a měl celkem xi + 839 stran. Sar-
ton na tomto prvním svazku intenzivně pracoval (odhlédneme-li od nevědo-
mých či náhodných příprav inkubačního období) celkem devět let.12 Tiskem 
kniha vyšla v  roce 1927 v  Baltimoru, v  nakladatelství Williams & Wilkins 
(stejně jako následující svazky Introduction). Na dalším pokračování tohoto 
projektu, zaměřujícím se na 12. a 13. století, pracoval Sarton celkem třináct 
let.13 Dílo bylo publikováno v  roce 1931. Mělo celkem xxxv + 1 251 stran 
a bylo rozděleno do dvou svazků: I. From Rabbi Ben Ezra to Gerard of Cremo-
na; II. From Robert Grosseteste to Roger Bacon. Třetí část s podtitulem Science 
and Learning in the Fourteenth Century (rozdělená taktéž do dvou svazků), 
byla zaměřena, jak z podtitulu vyplývá, na vědu a vzdělanost 14. století, při-
9 Tamtéž.
10 Tamtéž.
11 Tamtéž.
12 Sarton, George: Introduction to the History of Science. Vol. III. Science and Learning in the 

Fourteenth Century (dále jen Introduction, Vol. III). Baltimore 1947 (repr. 1953), s. 4; Sarton, 
George: Th e History of Science in the Carnegie Institution. Osiris, Vol. 9, 1950, s. 631–632.

13 Sarton, G.: Introduction, Vol. III, s. 4; Sarton, G.: Th e History of Science in the Carnegie 
Institution, s. 632.
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čemž končí kapitolou pojednávající o fi lologii rané renesance. V tisku se oba 
svazky objevily až v letech 1947 a 1948. Svazky měly celkem na xxxv + 2 155 
stran. Napsání této třetí nejobjemnější části Sartonovi zabralo celkem dvacet 
sedm let (1931–1948).14 

Těchto pět svazků se stalo pilíři nově se rodícího oboru: dějin vědy. 
George Sarton se stal právě tímto dílem nejpřednějším představitelem kom-
parativního studia vědeckého vývoje založeného na erudovaném srovnávacím 
přístupu k dějinám vývoje vědeckých disciplín v jednotlivých oblastech svě-
ta. Hlavním záměrem Introduction nebyl výčet jednotlivých objevů a vyná-
lezů utříděných dle chronologické posloupnosti. Naopak: cílem bylo ukázat 
vzájemnou provázanost jednotlivých kroků vpřed ve vývoji vědy, protože dle 
Sartona neexistují „skutečné diskontinuity v intelektuálním životě světa, po-
kud bereme v potaz úspěchy všech lidí v každém směru“.15 Sartonovo dílo 
mělo ambici být co do obsažnosti „encyklopedické a ekumenické“.16 Zámě-
rem Introduction je poskytnout univerzální obraz vývoje věd u všech národů 
všech epoch, přičemž vývoj věd je detailně mapován v daném náboženském 
či fi lozofi ckém kontextu s přihlédnutím k oblastem fi lologie, práva, sociolo-
gie apod.17 Sarton přirovnává svou metodu v úvodu k prvnímu svazku Intro-
duction k práci kartografa: „Přestože jsem vynaložil značné úsilí k zajištění 
přesnosti každého, jakkoli malého detailu, mým hlavním zájmem není žádný 
z nich, jakkoli je důležitý, nýbrž celá struktura. Jako je kartografovým cílem 
zaregistrovat vztahy geografi ckých faktů, mým hlavním záměrem bylo uká-
zat vztahy historických faktů. To nikdy nebylo učiněno v takovémto rozsahu, 
protože nikdo nikdy neusiloval vzít zároveň do úvahy pokrok každého věd-
ního oboru a úspěchy každého národa. V tomto smyslu by nebylo nesprávné 
říci, že moje Introduction, jakkoli je skromné, je prvním přehledem lidské 
civilizace. … Pokusil jsem se nakreslit mapu této civilizace, která by byla 
co nejvíce kompletní a přesná a přece dostatečně jednoduchá, osvobozená 
od nedůležitých detailů, dostatečně zestručněná, aby nebyl zahrazen obecný 
pohled.“18

Sarton hovořil o Introduction jako o projektu, jenž s časem nabýval rybí-
ho tvaru (fi sh-shaped): s přibývajícími vědomostmi každé následující půlsto-

14 Sarton, G.: Introduction, Vol. III, s. 4; Sarton, G.: Th e History of Science in the Carnegie 
Institution, s. 632.

15 George Sarton; in: Sarton, G.: Introduction, Vol. I, s. 30.
16 George Sarton; in: tamtéž.
17 Thorndike, L.: Some Letters of George Sarton. Isis, vol. 48, 1957, no. 3, Th e George Sarton 

Memorial Issue, s. 334. 
18 George Sarton; in: Sarton, G.: Introduction, Vol. I, s. 32–33.
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letí bylo popisováno detailněji. Svým studentům říkával, že pokud by býval 
věděl na začátku práce na prvním svazku tolik o historii vědy, jako když kon-
čil svazky pojednávající o vědě 14. století, tak by se nikdy k 14. století nedo-
stal.19 Jak jsme výše zmínili, Sarton měl původně v plánu napsat ještě další 
svazky, jež by chronologicky obsáhly vývoj vědeckého poznání od roku 1400 
až po současnost. S přibývajícím materiálem však zjišťoval, že tento mamutí 
projekt je nad síly jednotlivce. V roce 1947 odhadl práci týkající se detailního 
výkladu vědy 15. století v celé její šíři na dalších patnáct let. V roce 1955 k to-
muto střízlivému odhadu připočetl dalších deset let.20 V předmluvě ke kni-
ze Six Wings: Men of Science in the Renaissance, jež byla napsána v dubnu 
roku 1955, Sarton v této souvislosti poznamenává: „Můžeme předpokládat, 
že se počet vědeckých událostí zdvojnásobil v patnáctém století a ztrojnáso-
bil v šestnáctém (střízlivý předpoklad; nárůst byl pravděpodobně mnohem 
větší); shrnutí vědy období 1450–1600, pokud by bylo vykonáno ve stejném 
rozsahu jako můj 3. díl [tj. Science and Learning in the Fourteenth Century 
ve 2 sv.], by zahrnovalo přinejmenším 8 768 stran.“21 Sartonovy poznámky, 
výpisky, texty k vědě 15. století zahrnují celkem 5 svazků („fi ve quarto volu-
mes“). Samotné vydání těchto textů by jistě bylo prospěšné pro studenty da-
ného období, které je s ohledem na rozvoj vědeckého myšlení (a na rozdíl 
od následujících století) nedostatečně zpracováno. Je nutné podotknout, že 
Sartonovým záměrem bylo tyto své mnohaleté výpisky k vědě 15. století po-
skytnout kompetentnímu pokračovateli.22 

Čtenáři možná maně vytane v  této souvislosti na  mysli desetisvazkové 
dílo anglického historika Arnolda Toynbeeho (1889–1975) A Study of History 

19 Cohen, Bernard I.: George Sarton. Isis, vol. 48, 1957, no. 3, Th e George Sarton Memorial 
Issue, s. 295.

20 Tamtéž, s. 333. Tento údaj se nalézá v Sartonově dopisu ze dne 5. 10. 1955, jenž byl adresován 
Lynnu Th orndikeovi, autorovi rozsáhlého díla A History of Magic and Experimental Science 
(1923–1958); Thorndike, L.: c. d., s. 333.

21 George Sarton; in: Sarton, George: Six Wings: Men of Science in the Renaissance (dále jen Six 
Wings). Cleveland – New York 1966, s. vi.

22 George Sarton k tomuto v dopise ze dne 3. 5. 1949 adresovaném Robertu J. Forbesovi píše: 
‘If a competent scholar (or group of scholars) was willing to continue my Introduction to the 
History of Science for the fi ft eenth century I would gladly to intrust to him my abundant 
notes (already put in good order and clearly written) concerning that century. Th eir redaction 
fi lls fi ve quarto volumes. Of course, I would not give them unless I were reasonably sure that 
they would be well used, and the condition sine qua non is that the man would devote all of 
his free time and energy to the undertaking. Such big things cannot be done half-heartedly.’ 
In: Oye, P. v.: c. d., s. 132.
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(dílo bylo publikováno v letech 1934–1954),23 jež představuje široce pojatou 
fresku dějin jednotlivých civilizačních okruhů. Porovnáme-li díla těchto dvou 
velkých historiků, lze na první pohled shledat jisté afi nity, a to jak v nesmírné 
erudici, jež byla společná oběma učencům „staré školy“, tak ve schopnostech 
vyváženě propojit přísný analytický přístup se syntézou či v kladeném důra-
zu na morální hodnoty a obávání se o přítomnost a budoucnost lidstva. Pro 
Sartona obor dějiny vědy nepředstavoval cíl, nýbrž byl prostředkem k cíli, 
jenž byl reprezentován jeho vizí fi lozofi e vědy, která by byla schopna překle-
nout propast mezi vědami exaktními a přírodními na jedné straně a huma-
nitními vědami na straně druhé. Sarton v této souvislosti vytváří koncept tzv. 
„nového humanismu“: všichni učenci minulosti a současnosti – napříč věky 
a kulturami – byli větvemi jednoho stromu lidství a přispívali každý svým 
dílem k  rozšiřování panství pravdy, krásy a  spravedlnosti v  neutuchajícím 
boji s netolerancí, ignorancí, předsudky a pověrami. „Nový humanismus“ – 
založený na nacházení společné řeči mezi vědci, humanisty, fi lozofy, kdy se 
společným prostorem hlubšího vzájemného porozumění stává právě oblast 
dějin vědy – představuje dle Sartona „novou syntézu pro moderní dobu“.24

*   *   *

Georges Alfred León Sarton se narodil 31. srpna roku 1884 v  Ghentu, 
„nekonečně fascinujícím městě, dostatečně malém, takže chlapec mohl po-
znat každou jeho uličku, ale dostatečně velkém, aby se mohlo chlubit vlastní 
operou a univerzitou; krásném – ve městě, kde vládci obchodu budovali své 
skvělé domy v každém desetiletí od 15. až do 19. století“.25 George byl jediným 
dítětem pocházejícím z manželského svazku Alfréda Sartona (1845–1909)26 
a Léonie van Halmé (1860–1885), která zemřela předčasně, když bylo synovi 
několik málo měsíců.27 Na jeho výchovu dohlížel otec Alfréd Sarton, který 
zastával post hlavního inženýra a  ředitele státních drah. Základní a  střed-

23 Komprimovaná verze: Toynbee, Arnold: Mankind and Mother Earth: A Narrative History of 
the World. Oxford 1976. Český překlad: Lidstvo a Matka Země. Praha 2001.

24 Lewis Pyenson; in: Pyenson, L.: c. d., s. 247.
25 May Sarton; in: Sarton, May: I Knew a Phoenix: Sketches for an Autobiography. London 1963 

(repr.), s. 23.
26 Alfred Sarton byl synem Séverina Bonaventury Sartona, inspektora belgického Ministerstva 

fi nancí, a Anny Th érèse Deschodt. Sarton, Eleonora Mabel: Bibliographical Data on George 
Sarton, in: Studies and Essays in the History of Science and Learning Off ered in Homage to 
George Sarton On the Occasion of his Sixtieth Birthday (dále jen George Sarton). Edited by M. 
F. Aschley Montagu. New York 1944, s. [xi].

27 Sarton, M.: c. d., s. 14.
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ní humanisticky zaměřenou školu (athénée) absolvoval George v  rodném 
Ghentu a v Chimay (1897–1902).28 Roku 1902 se zapsal na fi lozofi ckou fakul-
tu ghentské univerzity (Faculté de philosophie et de lettres). Mezi jeho profe-
sory patřil znalec antické hermetické tradice Joseph Bidez (1867–1945).29 Již 
krátce po vstupu na univerzitu si Sarton – který se v tomto období zaměřoval 
na  téma výchovné role divadla v dějinách s primárním zřetelem na obdo-
bí antiky – stěžoval řediteli univerzitní knihovny na nedostatečné vybavení 
knihovního fondu a na neexistenci jakýchkoliv tištěných katalogů, které by 
mapovaly fond dle oborů (fi lozofi e, právo, lékařství apod.).30 Zde se již pro-
jevoval Sartonům silný sklon k organizaci vědění, který se později promítl 
do systému Critical Bibliographies obsažených v jeho periodiku Isis.

Nadaný a  ambiciózní student nebyl spokojen s  tradiční formou výkla-
du dějin fi lozofi ckého myšlení na fakultě, resp. výklad scholastické fi lozofi e 
se mu jevil jako příliš povrchní. Opouští fi lozofi ckou fakultu „znechucen“.31 
Po jednom roku privátních studií a meditací se vrací na ghentskou univer-
zitu, nicméně se zapisuje na  Faculté des sciences. Primárně se zaměřuje 
na chemii, krystalografi i, matematiku a nebeskou mechaniku.32 V roce 1905 
studuje pod vedením biologa Julia Macleoda, ředitele vědecké společnosti – 
Dodonaea, který zdůrazňoval edukační hodnotu dějin přírodních věd a ma-
tematiky v rámci obecných dějin.33 

Na konci roku 1905 Sarton spoluzakládá se svým přítelem z univerzity 
Irénéem van der Ghinstem (1884–1949) literární a vědecký klub Reiner leven 
(Čistší život), který si předsevzal pořádat přednášky na témata z oblasti lite-
ratury, vědy, umění, politiky a sociálního života (např. vegetariánství či otáz-

28 Cohen, B. I.: George Sarton, s. 286; Pyenson, Lewis: Th e Passion of George Sarton: A Modern 
Marriage and Its Discipline. Philadelphia 2007, s. 15.

29 Mezi Sartonem a  Josephem Bidezem nedošlo k  hlubokému prolnutí intelektuálních 
či metodologických zájmů, jak by se mohlo předpokládat. Nicméně  Sartonův pečlivý 
přístup k pramenům připomíná Bidezův detailní fi lologický přístup. Sarton s ním navázal 
korespondenci o dvacet let později, když Bidez pracoval na katalogu řeckých astrologických 
a alchymických manuskriptů, Sarton s ním navázal korespondenci. Šesté číslo Osirida bylo 
věnováno Josephu Bidezovi. De Mey, Marc: Sarton’s Earliest Ambitions at the University of 
Ghent. Isis, vol. 75, 1984, no. 1, s. 42, pozn. 9.

30 Tamtéž, s. 41.
31 Cohen, B. I.: George Sarton, s. 287.
32 Tamtéž.
33 De Mey, M.: c. d., s. 43. Sarton v roce 1920 zmiňuje Julia Macleoda v  souvislosti se 

založením časopisu Discovery: A Monthly Popular Journal of Knowledge (London). Macleod 
sehrál významnou úlohu inspirátora založení tohoto periodika během svého působení 
v Manchesteru; viz tamtéž, s. 43–44, pozn. 14.
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ka vzdělávání žen).34 Za tímto účelem zakladatelé klubu zvali jak odborníky 
z Belgie, tak hosty ze zahraničí.35 Mezi přizvanými profesory byli např. profe-
soři zoologie Victor Willem a Paul Pelseneer či profesor fi lozofi e Pierre Ho-
ff man.36 Ke klubu se záhy přidružily členky sdružení Flinken, jehož zaměření 
bylo podobné. Mezi členkami klubu byla rovněž anglická výtvarnice Eleano-
ra Mabel Elwesová (1878–1950), Sartonova budoucí žena. V intelektuálním 
prostředí Reiner leven, kde se potkávali a diskutovali na rozličná témata pří-
rodní vědci, výtvarní umělci, literáti či humanisté se rodil Sartonův koncept 
tzv. „nového humanismu“, jenž se line jako červená nit celým jeho dílem.37 
George byl rovněž členem Společnosti socialistických studentů a v roce 1911 
se při své první návštěvě Londýna blíže seznámil s fabianismem.38 Patřil rov-
něž mezi svobodné zednáře. (K tajné společnosti se přidal možná pod vli-
vem svého otce, jenž byl jednou z vůdčích osobností svobodného zednářství 
v Belgii.39) Sarton si tak postupně budoval důležité intelektuální vazby, okruh 
přátel a kolegů. V anglosaské literatuře se v této souvislosti hovoří o tzv. ego 
network.40

Pro Sartonův příklon k historii věd měly zásadní význam přednášky „His-
toire des sciences mathématiques et physiques“ profesora Paula Mansiona 
(1844–1919), které navštěvoval v letech 1908–1910, jejichž absolvování bylo 
pro mladého učence studijní povinností.41 Gradus Docteur ès Sciences phy-
sique et mathématique z matematiky obdržel Sarton roku 1911 za obhajobu 
doktorské práce z oblasti klasické Newtonovy mechaniky, jež nesla název Les 
Principes de la mécanique de Newton (Principy Newtonovy mechaniky, s. iii + 
130, Ghent, květen 1911).42 Za skvělé výsledky dosažené během studia v ob-
lasti chemie obdržel roku 1908 stříbrnou vavřínovou větévku města Ghentu 
za text Etude d’un phénomène d’autocatalyse négative en système hétérogène, 
précédée d’un étude théorique sur la catalyse, l’autocatalyse et la catalyse néga-

34 Elkhadem, Hosam: Sarton and Irenee van der Ghinst. Isis, vol. 75, 1984, no. 1, Sarton, Science, 
and History, s. 34.

35 Pyenson, Lewis – Verbruggen, Christophe: Ego and the International: Th e Modernist Circle 
of George Sarton. Isis, vol. 100, 2009, no. 1, s. 65. 

36 Elkhadem, H.: c. d., s. 34.
37 Tamtéž, s. 36.
38 Tamtéž, s. 35.
39 Sarton, E. M.: c. d., s. [xi].
40 Pyenson, L. – Verbruggen, Ch.: c. d., s. 65–66.
41 De Mey, M.: c. d., s. 44.
42 Bohužel se nedochovala žádná kopie této dizertace; viz Pyenson, L.: c. d., s. 444.
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tive (80 stran, Ghent, Concours universitaire 1906–1908) a roku 1911 zlatou 
medaili čtyř belgických univerzit: ghentské, lovaňské, bruselské a lutyšské.43 

V témže roce (tj. 1911) se slavila svatba: Georges Sarton si vzal za manžel-
ku Eleanoru Mabel Elwesovou. Mladý manželský pár se usadil v malé vesnici 
Wondelgem (ležící nedaleko Ghentu), kde si za peníze, které Sarton utržil 
prodejem vinného sklepa zděděného po otci, zakoupili dům.44 V následují-
cím roce se přihodily dvě nadmíru významné události. Za prvé se ve výše 
jmenované vesnici narodila (3. května 1912) dcera Eleanora Marie (později 
bylo jméno zkráceno na May), budoucí slavná spisovatelka a básnířka.45 

Druhou událostí roku 1912 bylo založení časopisu Isis: Revue consacrée à 
l’histoire de la science pod Sartonovým odborným vedením a s jeho fi nanční 
záštitou (za přispění manželky Mabel).46 Již v tomto období si Sarton vytyčil 
jako svůj cíl a životní poslání: založení dějin vědy jako samostatné disciplí-
ny srovnatelné s jinými vědeckými disciplínami.47 Isis se měla stát odbornou 
platformou dějin vědy a  jako taková první svého druhu. Čtvrtletník, který 
byl koncipován v  duchu kosmopolitismu na  mezinárodní úrovni, obsaho-
val články v  hlavních světových jazycích. Příspěvky do  periodika byly ak-
ceptovány v  těchto šesti mezinárodních jazycích: angličtině, francouzštině, 
němčině, italštině, španělštině a latině.48 Sarton charakterizoval mezioborové 
zaměření Isis takto: „fi lozofi cký časopis vědců a vědecký časopis fi lozofů, his-
torický časopis vědců a vědecký časopis historiků, sociologický časopis vědců 
a vědecký časopis sociologů“.49 Isis jako platforma dějin vědy měla vytvořit 
zastřešující meta-úroveň pro odborný výzkum dějin jednotlivých disciplín, 
přičemž dle Sartona úsilí všech učenců má společný základ: „náš záměr, nás 
všech, fi lozofů, historiků, vědců [savants], je totožný: přejeme si vysvětlit, 

43 Cohen, B. I.: George Sarton, s. 287; Sarton, E. M.: c. d., s. [xi].
44 Sarton, M.: c. d., s. 23.
45 Dvě knihy z její tvorby jsou pro nás relevantní pro bližší poznání jejího otce nejenom jako 

vědce, nýbrž jako dobrého člověka. V roce 1954 vydala knihu pamětí, jež nesla název I Knew 
a Phoenix: Sketches for an Autobiography, a v roce 1962 An Informal Portrait of George Sarton.

46 S humorem Sarton hovoří o své manželce Mabel jako o „matce těch zvláštních dvojčat, May 
a  Isis“; viz věnování in: Sarton, George, Th e History of Science and the New Humanism. 
Bloomington 1962; Cohen, B. I.: George Sarton, s. 297. 

47 Sarton, E. M.: c. d., s. xii.
48 Hellman, D. C.: c. d., s. 644.
49 George Sarton; in: Garfield, E.: c. d., s. 115; Merton, Robert K., George Sarton: Episodic 

Recollections by an Unruly Apprentice. Isis, vol. 76, 1985, no. 4., s. 473, pozn. 5.
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zobecnit, prohloubit, zjednodušit dané zkušenosti. … Veškeré naše poznání 
je, do určitého stupně, vědeckým poznáním.“50 

Název Isis byl zvolen, aby evokoval „dobu lidské civilizace, jež je možná 
nejimpozantnější ze všech – její počátek“.51 První číslo Isis (březen 1913) je 
uvozeno Sartonovou studií L’Histoire de la science (s. 3–46), která je jakým-
si programovým manifestem zaměření oboru dějin vědy, vizí cette discipline 
nouvelle, jíž se má periodikum stát vhodným nástrojem.52 Tento program má 
čtyři hlavní komponenty: vytvořit syntetizující prostředí pro historii vědy; 
zajistit, aby prezentace jednotlivých vědeckých objevů a  vynálezů odpoví-
dala chronologické posloupnosti; přispět ke studiu vývoje lidstva; přebudo-
vat na vědeckých a historických základech fi lozofi cké dílo Augusta Comta 
(1798–1857), jehož Sarton považoval díky šestisvazkovému dílu Cours de 
philosophie positive (Kurz pozitivní fi lozofi e, 1830–1842) za  pravého zakla-
datele historie vědy.53 Isis měla ambici stát se une revue de synthése, přičemž 
záměrem bylo překlenout vědeckou specializaci, která způsobuje nejenom to, 
že vědci z různých oborů mají potíž nalézt společné porozumění mezi sebou 
navzájem, nýbrž tato specializace dokonce ohrožuje možnost porozumění 
v rámci lidstva jako celku.54 Sartonovým cílem bylo zmapování historie vědy 
jako celku, nikoliv deskripce vývoje jednotlivých disciplín (tj. dějin věd), což 
belgický učenec chápal jako něco zcela odlišného. Sarton si ve svém úvodním 
eseji L’Histoire de la science klade v duchu Augusta Comta tyto programové 
otázky: „Jsou dějiny vědy vůbec možné? Je zřejmé, že je vždy možné založit 
dějiny určité vědy nebo skupiny dostatečně sousedících věd, ale dějiny vědy 
– pojímané odlišně nežli je suma těchto partikulárních historií … je to v této 
chvíli dosažitelné? Bude to kdy dosažitelné? Jinými slovy: jsme v pozici vě-
decky odpovědět na otázky týkající se společných dějin věd: jejich původu, 

50 George Sarton; in: Dear, P.: Th e History os Science and the History of the Sciences: George 
Sarton, Isis, and the Two Cultures. Isis, vol. 100, 2009, no. 1, s. 91–92.

51 George Sarton; citováno in: Hellman, Doris C.: George Sarton, Historian of Science and 
New Humanist. Science, New Series, vol. 128, 1958, no. 3325, s. 642, pozn. 6. Někteří učenci 
odmítli stát se patrony, protože dávali Isis do  souvislosti se svobodným zednářstvím. To 
byl případ Sartonova učitele z univerzitního období Paula Mansiona (1844–1919) či Pierra 
Duhema (1861–1916), historika středověké vědy; viz Sarton, George: Why Isis?. Isis, vol. 44, 
1953, no. 3, s. 237, pozn. 18. 

52 Holton, Gerald: George Sarton, His Isis, and the Aft ermath (dále jen George Sarton). Isis, 
vol. 100, 2009, no. 1, s. 80. 

53 Tamtéž, s. 81–82.
54 Tamtéž, s. 82.
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obecných zákonitostí jejich vývoje, důvodu pro jejich analogie a vztahy, pří-
činy převahy jedné z nich v dané epoše?“55

V  periodiku měly být otiskovány původní odborné články kratšího 
rozsahu doprovozené ilustracemi a  faksimilemi. Dále zde byly vyhrazeny 
sekce věnované otázkám a odpovědím (queries and answers) a sekce zamě-
řená na opravy a připomínky. Čtvrtletník měl rovněž přinášet krátké zprávy 
o probíhající badatelské činnosti (work in progress) a kritické bibliografi e.56 
Critical Bibliographies společně s  recenzemi knih budou představovat více 
jak polovinu rozsahu časopisu. Tyto přehledy relevantních děl z dějin vědy, 
jež Sarton bude pravidelně sestavovat po dobu čtyřiceti let, se stanou důle-
žitým bibliografi ckým nástrojem vědců pro orientaci v soudobé sekundár-
ní literatuře a odbornou platformou korekce nedostatků a omylů.57 Sarton 
striktně rozlišoval mezi analytickou a syntetickou bibliografi i. Analytická má 
za  cíl shromáždění co největšího počtu záznamů. Jejich sestavení se může 
řídit dle vědních oborů či lidských činností. Nicméně veškeré záznamy jsou 
uváděny na stejné sémantické úrovni, tj. není zde rozdíl mezi tím, co je vý-
znamné a tím co je nedůležité, mezi tím, co je dobré a co špatné.58 Syntetická 
bibliografi e má naopak za cíl hlubší obeznámení se s obsahem daného doku-
mentu a vyloučení veškerých položek, které jsou redundantní či jejichž obsah 
je nepřesný nebo zcela špatný.59 Základními metodologickými otázkami syn-
tetické bibliografi e jsou: „Co je záměrem autora? Jaké zdroje využíval? Jak je 
využíval? Je jeho dílo originální a pokud ano, do jaké míry? Jaký je jeho úhel 
pohledu či předsudek? Jaké jsou hlavní výsledky jeho bádání? (…) Jaké jsou 
jeho hlavní chyby? Do jaké míry autor dosáhl svého cíle? K jakému dalšímu 
výzkumu jeho bádání ponouká?“60 Syntetická bibliografi e musí tedy být: se-
lektivní, kritická a konstruktivní.61 Základní chronologická klasifi kace kritic-
kých bibliografi i obsažených v Isis se bude opírat o členění na staletí. Sarton 
byl toho názoru, že vědecké poznávání je dynamickým procesem, jehož evo-
luce je nejlépe postižitelná v chronologické posloupnosti, nikoliv v rámci fi -

55 Dear, P.: c. d., s. 91.
56 Srov. Pyenson, L.: c. d., s. 270.
57 Cohen, B. I.: George Sarton, s. 292.
58 Sarton, George: Synthetic Bibliography, with Special Reference to the History of Science (dále 

jen Synthetic Bibliography). Isis, vol. 3, 1920, no. 2, s. 160, 162.
59 Tamtéž, s. 159, 164. 
60 George Sarton; in: tamtéž, s. 165.
61 Tamtéž.
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lozofi ckých kategorií.62 Pokud se jednalo o dokumenty, které se týkaly delších 
časových úseků, byly zařazeny buď do rámce delší historické periody (staro-
věk, středověk, Řecko, Řím apod.), či do skupiny historicko-etnické (Čína, 
Indie, islám, Izrael apod.).63 Pokud se daný záznam nehodil do žádné z před-
chozích klasifi kací, byl zařazen pod hlavičku systematické klasifi kace, která 
byla z velké míry založena na klasifi kaci dle vědních oborů seřazených v abe-
cedním pořadí (dle anglického znění).64 Critical Bibliographies budou spjaté 
prostřednictvím nesčetných křížových odkazů s Introduction to the History of 
Science. Do roku 1927, kdy byl publikován první svazek Introduction, vyšlo 
celkem 27 čísel Isis (zahrnujících 18 kritických bibliografi í). Druhý svazek 
Introduction (1931) byl provázán se 46 čísly Isis (zahrnujících 30 bibliografi í). 
Třetí svazek Introduction byl provázán se 103 čísly Isis (zahrnujících 67 bib-
liografi í) a se sedmi svazky Osirida.65

Sarton již před publikováním prvního čísla Isis navázal úzké kontakty 
s  Paulem Otletem (1868–1944) a  Henrim Lafontainem (1854–1943), kteří 
roku 1895 společně založili v Bruselu Mezinárodní bibliografi cký ústav,66 je-
62 Weldon, Stephen P.: Bibliography Is Social: Organizing Knowledge in the Isis Bibliography 

from Sarton to the Early Twenty-First Century. Isis, vol. 104, 2013, no. 3, s. 542.
63 Původní historická klasifi kace z roku 1920 (viz Sarton, G.: Synthetic Bibliography, s. 168) byla 

později upravena v chronologicky přehlednější systém: 1) starověk; 2) Egypt; 3) Babylonie 
a Asýrie; 4) Řecko; 5) Řím; 6) středověk; 7) Byzantská říše; 8) západní Asie, východní Asie 
(včetně střední Asie); 9) Indie; 10) Čína; 11) Japonsko; 12) Izrael; 13) Írán; 14) islám. Přibyly 
rovněž sekce věnované Novému světu a Africe. Srov. Weldon, S. P.: c. d., s. 543.

64 Systematická klasifi kace se týkala třiceti pěti oblastí (plus alia): 1) anatomie; 2) antropologie; 
3) archeologie, muzea a  sbírky; 4) umění, umění a věda, ikonografi e; 5) umění a  řemesla; 
6) astronomie, geodézie, meteorologie a  pozemská fyzika; 7) bibliografi e a  knihovny; 
8) biologie; 9) botanika; 10) chemie; 11) ekonomie; 12) vzdělání; 13) etnologie, primitivní 
a  populární věda; 14) geografi e; 15) geologie, mineralogie, paleontologie a  hornictví; 
16) dějiny civilizace, historické metody, biografi e a  chronologie; 17) jazyk a  literatura; 
18) logika a  teorie poznání; 19) matematika; 20) mechanika; 21) medicína: a) dějiny, 
organizace a fi lozofi e, b) epidemiologie; 22) etika, etická organizace společnosti; 23) farmacie 
a  farmakologie; 24) fi lozofi e, věda a  fi lozofi e; 25) fyzika; 26) fyziologie; 27) prehistorie; 
28) psychologie; 29) náboženství, věda a  náboženství; 30) věda: a) bibliografi e, b) dějiny, 
c) organizace, d) fi lozofi e; 31) sociologie, judikatura a  pozitivní politika; 32) statistika; 
33) pověry a  okultismus; 34) technologie; 35 zoologie; 36) alia. Viz Sarton, G.: tamtéž, 
s. 168–169.

65 Sarton, G.: Th e History of Science in the Carnegie Institution, s. 632.
66 Tento ústav byl roku 1931 nahrazen „Mezinárodním dokumentačním ústavem“ (od roku 1938 

pod názvem „Mezinárodní federace pro dokumentaci“, FID). Přestože projekt univerzální 
bibliografi e po  čtyřicetiletém úsilí ztroskotal, přinesl mnohé cenné výsledky: Mezinárodní 
desetinné třídění, Mezinárodní federaci pro dokumentaci i  zdůraznění relevantní úlohy, 
kterou v  budoucnu bezesporu sehraje telekomunikační a  výpočetní technika. Viz Cejpek, 
Jiří, Informace, komunikace a  myšlení: Úvod do  informační vědy. Praha 1998, s. 115. Jinou 
nesplněnou celoživotní vizí Paula Otleta bylo vybudování Mundanea – univerzální knihovny, 
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hož primárním cílem bylo – poprvé od dob Konráda Gesnera (1514–1565) 
a  jeho díla Bibliotheca universalis (1545) – zachytit veškerou celosvětovou 
tištěnou produkci. Tento projekt s univerzalistickými ambicemi byl pro mla-
dého George Sartona silnou motivací v jeho snažení vytvoření syntetického 
bibliografi ckého nástroje pro dějiny věd.67 Mezi těmito třemi učenci – Ot-
letem, Lafontainem a Sartonem – byly základními ideovými styčnými plo-
chami: pacifi smus, internacionalismus a  snaha o  bibliografi cké postižení 
lidského vědění.68 Koncepce Isis, která přinášela v každém čísle bibliografi c-
ké přehledy produkce v oblasti dějin vědy,69 byla silně ovlivněna Otletovými 
snahami vytvoření univerzální bibliografi e. V době příprav prvního čísla Isis 
Paul Otlet píše Sartonovi: „Zcela sdílím Vaše pozorování vzájemně prová-
zané povahy veškerého poznání. To je základ pro to, aby byla slovu „věda“ 
dána největší extenze.“70 Později se podtitul Isis změní na: Review Devoted to 
the History and to the Organization of Science. „Organizací vědy“ měl Sarton 
na mysli jak „organizaci vnitřní“ týkající se vědeckých principů, teorií, meto-
dologií, tak „organizace vnější“ zaměřující se na vědecké instituce, knihovny 
a bibliografi e.71 

Při vzniku prvního čísla v  redakční radě Isis nacházíme jména těchto 
učenců: fyzika, matematika a fi lozofa Henri Poincarého (1854–1912) (†), 
Franze Cumonta (1868–1947), etnologa Charlese-Arnolda Kurr van Genne-
pa (1873–1957), sociologa Émila Durkheima (1858–1917), sociologa Kar-
la Lamprechta (1856–1915), klasického fi lologa Johana Ludwiga Heiberga 
(1854–1928), fyzika a chemika Svante Augusta Arrhenia (1859–1927), 
matematika a klasického fi lologa Th omase L. Heatha (1861–1940), biolo-
ga Jacquese Loeba (1859–1924), fi lozofa a fyzikálního chemika Friedricha 
Wilhelma Ostwalda (1853–1932) a  Davida Eugena Smithe (1860–1944), 
profesora matematiky na Teachers’ College při Columbia University, jenž se 
později stane jedním z největších Sartonových podporovatelů ve Spojených 
státech. V ustavující radě se objevuje též jméno českého fi lozofa a histori-
ka biologie Emanuela Rádla (1873–1942), jehož dvousvazkové dílo Dějiny 

v  níž by byla shromážděna veškerá knižní produkce a  která by tak zdůraznila duchovní 
a  intelektuální jednotu lidstva. I  tato nenaplněná vize našla svůj ohlas v  koncepci Critical 
Bibliographies v Sartonově Isis. Viz Weldon, S. P.: c. d., s. 542.

67 Pyenson, L. – Verbruggen, Ch.: c. d., s. 60–78.
68 Tamtéž, s. 60. Henri-Marie Lafontaine obdržel v roce 1913 Nobelovu cenu míru.
69 Podobně jako tomu bylo v  případě Introduction to the History of Science, kde původním 

záměrem bylo poskytnou bibliografi cký nástroj pro studium vývoje jednotlivých vědeckých 
disciplín.

70 Paul Otlet; citováno in: Pyenson, L. – Verbruggen, Ch.: c. d., s. 68.
71 Pyenson, L.: c. d., s. 189.
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biologických teorií (1905–1913) si získalo v soudobé akademické sféře širo-
ké odborné uznání.72 V pozdější době mezi přispěvateli Isis nacházíme např. 
medievalisty světového věhlasu, Charlese Homera Haskinse (1870–1937) 
a Lynna Th ordikea (1882–1965) či Otto E. Neugebauera (1899–1990), od-
borníka na starověkou matematiku a astronomii. 

Je nanejvýš pozoruhodným počinem, že Sarton dokázal ve svých devě-
tadvaceti letech získat na  svou podporu významné představitele v  daných 
vědeckých disciplínách či přímo v  daných oblastech historie vědy. Budo-
vání těchto mezinárodních intelektuálních galaxií bylo Sartonovou silnou 
stránkou a touto schopností dokázal stmelovat učence z rozličných disciplín 
po celý svůj život. Pohlédneme-li na titulní stranu prvního čísla Isis, výrazem 
mezinárodního charakteru periodika je samotné zastoupení členů Comité de 
Patronage akademicky působících v rozličných koutech světa: Brusel, Paříž, 
New York, Mexico City, Kalkata, Vídeň, Praha, Lipsko, Berlín, Karlsruhe, 
Heidelberg, Mnichov, Stockholm, Kodaň, Glasgow, Londýn, Neuchâtel, Di-
jon, Lyon, Padova, Janov a Turín.73 

Již z výše uvedeného krátkého výčtu reprezentantů různých vědních disci-
plín je patrný (vedle internacionálního charakteru spolupráce) interdiscipli-
nární přesah a Sartonovo přesvědčení o encyklopedické povaze a imanentní 
jednotě veškerého lidského poznání.74 Podobné unifi kující tendence byly 
v tehdejší době patrné i v jiných oblastech. Dle Sartona „pokrok každé vědy 
byl závislý na pokroku věd jiných; což samozřejmě implikuje, že věda není 
nezávislá, ale vzájemně provázána mnohými způsoby a že tyto vzájemné re-
lace nejsou náhodné, nýbrž organické“.75 K  obsahové povaze Isis podotýká 
zakladatel bibliometrie a scientometrie Eugene Garfi eld (nar. 1925) ve svém 
článku Th e Life and Career of George Sarton: the Father of the History of Sci-
ence (1985), že „esoterické teorie a  rigorózní konzistence byly pro Sartona 
méně důležité nežli ustavení profesionálních technik, metodologií a intelek-

72 První díl dvousvazkových Dějin biologických teorií (Geschichte der biologischen Th eorien, 
I.–II.) vyšel roku 1905 s podtitulem Seit dem Ende des siebzehneten Jahrhunderts (Od konce 
sedmnáctého století). Druhý díl s  podtitulem Geschichte der Entwicklungstheorien in der 
Biologie des XIX. Jahrhunderts (Dějiny evolučních teorií v biologií 19. století) vyšel roku 1909. 
Roku 1913 vychází druhé přepracované vydání prvního dílu pod titulem Geschichte der 
biologischen Th eorien in der Neuzeit. Česky kompletní Dějiny biologických teorií novověku, díl 
I.–II. vyšly až v roce 2006 (Praha: Academia). – V prvním čísle Isis publikuje Emanuel Rádl 
článek Paracelsus. Eine Skizze seines Lebens (s. 62–94).

73 Holton, G.: George Sarton, s. 81.
74 Srov. Sarton, G.: Introduction, Vol. I, s. 31.
75 George Sarton; in: tamtéž.



287George Sarton (1884–1956): zakladatel oboru dějiny vědy

tuálního soustředění se na  komparaci, sumarizaci a  syntézu“.76 Sarton měl 
pevnou víru ve vzájemné propojování metodologických, sociologických a fi -
lozofi ckých rovin a přístupů s ryze historickým výzkumem. Pro Isis – odhléd-
neme-li od brzkého vypuknutí první světové války, které zapříčinilo odložení 
vydávání dalších čísel periodika ad acta – byly z hlediska intelektuálního na-
stavení vhodné podmínky. Dobové naladění přálo studiu vědeckých poznat-
ků, ať už se jednalo např. o problematiku elektromagnetismu, teorii relativity 
či o otázku dědičnosti a evolučního vývoje. Půda byla připravena syntetický-
mi mysliteli jakými byli Hermann von Helmholtz, Claude Bernard, Marcellin 
Berthelot, pozitivistickými fi lozofy a historiky vědy, přičemž Auguste Comte 
a Paul Tannery nejjasněji ukazovali Sartonovi cestu vpřed.77 V intelektuálním 
prostředí se vytvořila početně malá, ale co do kritického úsudku a odborné 
vybavenosti nikoliv nevýznamná základna přispěvatelů a čtenářů. Druhou 
důležitou okolností bylo, že v čele periodika stál právě George Sarton, učenec 
širokého odborného záběru, se smyslem pro syntézu, člověk s velkými ambi-
ciózními projekty.

Jak již bylo výše poznamenáno, vydávání Isis bylo násilně přerušeno prv-
ní světovou válkou. Před vypuknutím války vyšlo pět čísel. V prvních měsí-
cích války Sarton začal přemýšlel o emigraci. Před odchodem do zahraničí 
zakopal na zahradě svého domu ve Wondelgemu veškeré své poznámky, kte-
ré uložil do kovové truhly.78 Italský učenec Aldo Mieli (1879–1950)79 nabídl 
Sartonovi a jeho rodině útočiště ve svém domě v Chianciano, nedaleko Sie-
ny.80 George s manželkou Mabel se však rozhodli k odchodu do Anglie. Zde 
získal za přispění Arthura H. Foxe Strangwayse, odborníka na indické umě-
ní a hudbu, pracovní pozici v oddělení britské War Offi  ce (Hostile Country 
Censor Branch).81 Po čtyřměsíčním pobytu v Londýně se rozhodl odcestovat 
do Spojených států se záměrem nalézt vhodné zaměstnání, jinými slovy ta-

76 George Sarton; in: Garfield, E.: c. d., s. 116.
77 Pyenson, L.: c. d., s. 186.
78 Sarton, G.: Introduction, Vol. I, s. 44; Pyenson, L.: c. d., s. 219, pozn. 16. Roku 1919 se 

Sartonovi podařilo tyto poznámky při své návštěvě Belgie opět získat. Přiznal, že by pro něj 
bylo mnohem těžší pracovat na prvním svazku Introduction to the History of Science, pokud 
by došlo k jejich ztrátě.

79 Aldo Mieli se stal po konci první světové války editorem periodika Archivio di storia delle 
scienze (později pod názvem Archeion) vycházejícího v letech 1919–1943. Osobní Sartonovy 
vzpomínky na Alda Mieliho viz Sarton, George: Acta atque Agenda, in: Stimson, Dorothy 
(selected and edited by): Sarton on the History of Science: Essays by George Sarton (dále jen 
Sarton on the History of Science). Cambridge (Mass.) 1962, s. 39–42.

80 Sarton, G.: Introduction, Vol. I, s. 44.
81 Cohen, B. I.: George Sarton, s. 292; Elkhadem, H.: c. d., s. 37; Pyenson, L.: c. d., s. 220.



288 Marcel Martin

kové, jež by mu dovolovalo intelektuálně se rozvíjet, fi nančně by jej a  jeho 
rodinu zajistilo a administrativně příliš nezatěžovalo (tj. takové, které by mu 
poskytlo dostatek volného času, aby mohl realizovat svůj sen o kompletních 
dějinách vědy). Manželka Mabel s dcerou May jej záhy následovaly do Spo-
jených států.82 Všichni se načas usadili v newyorském domě excentrického 
krajana, chemika a podnikatele Lea Hendrika Baekelanda (1863–1944), vy-
nálezce prvního úspěšného plastu, bakelitu. 

Sarton se snažil najít pracovní pozici v  některé z  vědeckých institucí, 
která by se alespoň částečně fi nančně podílela na vydávání Isis. Roku 1915 
krátce působil na  University of Illinois (letní škola) a  George Washington 
University, Washington, D. C.83 Během prvního roku ve Spojených státech 
navázal kontakt s Nicholasem Murrayem Butlerem z Carnegie Endowment 
for International Peace či s  Melvilem Deweyem (1851–1931), vynálezcem 
desetinné klasifi kační soustavy.84 

Počátek Sartonova působení na Harvardské univerzitě je spjat se jménem 
Lawrence Josepha Hendersona, biochemika a  historika dějin fyziky, jehož 
prostřednictvím získává roku 1916 místo asistenta.85 Smlouva byla uzavřena 
na dva roky (tj. 1916–1918). V akademickém roce 1916/1917 se Sartonovy 
přednášky týkaly dějin fi lozofi e; v následujícím roce 1917/1918 se již Sarton 
zaměřil přímo na dějiny vědy. Od počátku dvacátých let vedl cykly čtyřiceti 
přednášek ročně, které se soustředily na  dějiny vědy od  18. do  20. století, 
přičemž se snažil detailně zmapovat vývoj dané problematiky (např. zákla-
dy moderní geologie a chemie, dva termodynamické zákony, teorii evoluce 
apod.) na pozadí jedné či dvou generací.86

Lawrence Joseph Henderson Sartonovi poskytl svůj vlastní kabinet (Wi-
dener 183).87 Později se belgický učenec přestěhoval do větších prostor (Wi-
dener 185 a 189), kam mohl umístit svou expandující knihovnu a archiv. Tyto 
prostory se staly centrem editorské práce na jednotlivých číslech Isis.88 S Her-
82 Pyenson, L. – Verbruggen, Ch.: c. d., s. 74.
83 Elkhadem, H.: c. d., s. 37. 
84 Pyenson, L. – Verbruggen, Ch.: c. d., s. 74.
85 Cohen, B. I.: George Sarton, s. 293; Harvey, Joy: History of Science, and Natural Sciences: 

Undergraduate Teaching of the History of Science at Harvard, 1938–1970. Isis, vol. 90, 1999, 
supplement, s. 272; Pyenson, L.: c. d., s. 272–273.

86 Harvey, J.: c. d., S272.
87 Cohen, B. I.: George Sarton, s. 293.
88 Widener Library byla nejenom hlavní knihovnou Harvardské univerzity, nýbrž se jednalo 

o jednu z největších knihoven na světě. Sarton veškeré své knihy a archivy, jež nashromáždil 
v  průběhu čtyřiceti let působení na  Harvardu, věnoval jako projev vděku roku 1949 této 
knihovně, kde byla vytvořena sekce nesoucí název Sarton Library a  která byla přístupna 
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dersonem Sartona pojila vize vybudování institutu dějin vědy při Harvardské 
univerzitě. Oba dva se snažili získat pro svůj plán podporovatele a fi nanč-
ní prostředky na  jeho zřízení. Jádro knihovny institutu mělo sestávat jed-
nak ze Sartonovy vlastní knihovny ve Wondelgemu,89 jednak z přislíbených 
knižních sbírek historika matematiky Davida Eugena Smithe (v New Yorku) 
a bibliofi la Arnolda Carla Klebse (1870–1943), jehož knihovna se nacházela 
ve švýcarském Nyonu.90 Inspirací Sartonovi jistě byly dva instituty v Lipsku: 
institut pro dějiny medicíny Karla Sudhoff a (1853–1938) a historický institut 
Karla Lamprechta (1856–1916).91 Plánovaný institut by vedle knihovny zahr-
noval ikonografi ckou sbírku, fotografi cké laboratoře a museum dějin vědy, 
které by bylo založeno na již existující harvardské sbírce vědeckých přístrojů 
z koloniální éry.92 Vedle Hendersona, Sartona, Smithe a Klebse byli dalšími 
podporovateli projektu: historik biologie William Albert Locy, historik asij-
ských etnik a technologií Berthold Laufer, historik vědy William Th ompson 
Sedgwick či medievalisté Charles Homer Haskins a  James Joseph Walsh.93 
Projekt institutu pro dějiny vědy, který se měl stát „jedním ze základních 
nástrojů pro organizaci nového a lepšího světa“,94 „kolébkou nového Huma-
nismu“,95 přes veškerou Hendersonovu a Sartonovu snahu zůstal pouze ne-
splněným snem. Nicméně práce na  společné vizi vydala později své plody 
v podobě založení History of Science Society v roce 1924.

Sarton v roce 1916 rovněž vedl kurz přednášek při Lowell Institute v Bos-
tonu na téma Věda a civilizace v době Leonarda da Vinci, vědce a umělce.96 
Byly to právě tyto přednášky o Leonardu da Vinci, které přiměly Sartona sys-

bona fi de všem historikům vědy; viz Oye, P. v.: c. d., s. 150. Po roce 1949, kdy Sarton opouští 
Carnegie Institution, byly knihy a periodika zakoupené na jeho žádost, přemístěny do prostor 
Widener 185–189. Nutno přihlédnout též ke skutečnosti, že Harvardská univerzita prováděla 
v následujících dekádách akvizici nové odborné literatury související s dějinami věd. Srov. 
Cohen, B. I.: George Sarton, s. 297. K okolnostem založení Widener Library viz Pyenson, L.: 
c. d., s. 290–291.

89 Po  příjezdu do  Belgie po  konci války však zjistil, že jeho knihovna ve  Wondelgemu byla 
z velké míry zdevastována německými vojáky.

90 Harvey, J.: c. d., S272; David Eugene Smith svou knihovnu zaměřenou na dějiny matematiky 
později věnoval Columbia University. Smithova knihovna představovala ve své době možná 
nejrozsáhlejší privátní knižní sbírku svého druhu.

91 Pyenson, L.: c. d., s. 276.
92 Harvey, J.: c. d., S272; Pyenson, L.: tamtéž.
93 Pyenson, L.: tamtéž, s. 276, 378.
94 George Sarton; in: Harvey, J.: c. d., S272.
95 Pyenson, L.: c. d., s. 276.
96 Tamtéž, s. 299; Cohen, B. I.: George Sarton, s. 293; Sarton, G.: Th e History of Science in the 

Carnegie Institution, s. 630.
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tematicky se zaměřit na  antickou a  středověkou vědu. Po  ukončení kurzu 
si uvědomil, nakolik byl renesanční génius spjat s  tradicí středověké vědy 
a nakolik bylo – chce-li se podrobně věnovat Leonardovu dílu (což byl jeden 
z jeho mnohých projektů v této době) – nutné tyto kořeny detailně prozkou-
mat.97 Zde byly zárodky k napsání Introduction to the History of Science.98 

Roku 1919 byla Sartonovi nabídnuta permanentní pozice výzkumné-
ho pracovníka (research associate) v  Carnegie Institution ve  Washingtonu 
za přispění Roberta Simpsona Woodwarda (1849–1924), matematika a teh-
dejšího prezidenta instituce, a  Williama Th ompsona Sedgwicka z  Massa-
chusetts Institute of Technology, jenž Sartona vřele doporučil.99 Tuto pozici 
Sarton s velkým vděkem přijal. Když Sartonovi téhož roku nabízí jeho přítel 
Henri-Marie Lafontaine post ředitele centra dějin vědy při Institut des hautes 
études v Bruselu (kde bude Lafontaine působit jako profesor mezinárodního 
práva), Sarton odmítá, protože si dobře uvědomuje, že jeho další vědecká 
a pedagogická činnost bude spjata s působením ve Spojených státech.100 Ro-
bert Simpson Woodward požaduje po  Sartonovi detailní přehled budoucí 
výzkumné práce. Belgický učenec s polyhistorickými sklony s entuziasmem 
předkládá řediteli Carnegie Institution své ambiciózní plány: vedle Isis bude 
editorsky spolupracovat s anglickým historikem vědy Charlesem Singerem 
(1878–1960) na vydávání Studies in the History and Method of Science (Ox-
ford),101 napíše knihu o Leonardu da Vinci, dějiny fyziky 19. století, ency-
klopedii o čínské vědě, bude organizovat výstavu k dějinám vědy a připraví 
k  vydání katalog vědeckých přístrojů, založí fotografi cký archiv rukopisů 
a vzácných tisků.102

97 Sarton, G.: tamtéž.
98 Sarton, G.: Why Isis?, s. 237; srov. Sayili, Aydin: George Sarton and the History of Science. 

Belleten, cilt XLVII, 1983, sayi 186, s. 501.
99 Sarton, G.: Introduction, Vol. I, s. 45; srov. Pyenson, L.: c. d., s. xxxii, 318–319. Robert 

Simpson Woodward působil v  čele instituce od  roku 1904. V  roce 1920 nastoupil na  post 
ředitele paleontolog a  eugenik John Campbell Merriam (1869–1945), který reorganizoval 
kolem roku 1929 historickou sekci („Division of Historical Research“). Do té doby byl Sarton 
odpovědný přímo řediteli (tj. jeho badatelská činnost nespadala do žádné sekce; od roku 1929 
byl členem historického oddělení, které se primárně zaměřovalo na archeologický výzkum 
památek Střední Ameriky. Viz Sarton, G.: Th e History of Science in the Carnegie Institution, 
s. 624, 625. – Carnegie Institution byla založena Andrewem Carnegiem (1835–1919) 
roku 1902. Ve  stanovách instituce se praví, že „cíli instituce bude podporovat, nejširším 
a  nejliberálnějším způsobem, výzkum, bádání a  objevy a  využití poznání ke  zdokonalení 
lidstva“; in: tamtéž.

100 Pyenson, L. – Verbruggen, Ch.: c. d., s. 76–77; Pyenson, L.: c. d., s. 352–353. 
101 K jejich plánované spolupráci viz Pyenson, L.: tamtéž, s. 356.
102 Tamtéž, s. 332. 
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Profesní působení v Carnegie Institution představovalo pro Sartona vedle 
získání hlavního zdroje příjmů rovněž možnost nákupu knih. Byly mu pla-
ceny výzkumné výdaje na cesty, publikační činnost (kompletní vydání Intro-
duction to the History of Science bylo fi nančně zajištěno Carnegie Institution 
a zčásti byla fi nančně kryta i některá čísla Isis103), a k dispozici měl později 
též dva výzkumné pracovníky, Mary Catherine Welbornovou, zaměřující se 
ve své práci na středověkou vědu,104 a ruského historika astronomie Alexan-
dra Poga (1893–1988).105 Alexander Pogo byl členem „Division of Historical 
Research“ zaměřující se na dějiny vědy a na americkou archeologii před-ko-
lumbovského období. Podílel se významnou měrou na  ediční práci spjaté 
s Isis (stal se po boku Léona Guineta jejím druhým výkonným editorem)106 
a pomáhal Sartonovi s texty v ruštině a v jiných slovanských jazycích, které se 
objevily ve třetím svazku Introduction to the History of Scien ce.107 Jeho znalost 
mnoha jazyků se uplatnila při korekturách záznamů kritických bibliografi í 
v Isis.

S profesní a materiální podporou výše zmíněných institucí – Carnegieho 
institutu a Harvardské univerzity –, jimž zůstal Sarton věrný po celý život, 
mohl belgický učenec opět pomýšlet na vydávání Isis, jež bylo během váleč-
ných let pozastaveno.108 Šesté číslo (uzavírající druhý ročník) vyšlo s pětiletým 
zpožděním až roku 1919.109 Další vydávání Isis bylo později institucionálně 
zaštítěno založením vědecké společnosti History of Science Society (dne 
12. ledna roku 1924) s podporou skupiny učenců v čele s Georgem Sarto-
nem, Davidem Eugenem Smithem a  Lynnem Th orndikem (1882–1965).110 
103 Sarton, G.: Th e History of Science in the Carnegie Institution, s. 628.
104 Tamtéž, s. 626. Mary Catherine Welbornová pracovala jako Sartonova asistentka v  letech 

1930–1938.
105 Cohen, B. I.: George Sarton, s. 294. Alexander Pogo pracoval jako Sartonův asistent v letech 

1929–1949; viz tamtéž, s. 626. K  jeho badatelskému zaměření v  tomto období viz tamtéž, 
s. 626–627.

106 Cohen, Bernard I.: Th e Isis Crises and the Coming of Age of the History of Science Society. 
With Notes on the Early Days of the Harvard Program in History of Science (dále jen Th e Isis 
Crises). Isis, vol. 90, 1999, supplement, S29; Sarton, George – Pogo, Alexander – Welborn, 
Mary Catherine – Siegel, Frances: Carnegie Institution of Washington. Division of Historical 
Research. Section of the History of Science. Isis, vol. 22, 1935, no. 2, s. 437.

107 Sarton, G.: Introduction, Vol. III, s. 29; Gingerich, Owen: Th e Book Nobody Read: Chasing 
the Revolutions of Nicolaus Copernicus. New York 2004, s. 202.

108 Cohen, B. I.: George Sarton, s. 293.
109 Pyenson, L.: c. d., s. 346.
110 Holton, G.: George Sarton, s. 81. Již roku 1917 přichází Sarton s  projektem založení An 

Institute for the History of Science and Civilization. Článek po týmž názvem byl publikován 
v Science, 45, 1917, s. 284–285. 
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Přestože se Isis stala ofi ciální platformou nově vzniklé instituce, která se sna-
žila periodikum formálně podporovat, fi nanční zodpovědnost za vydávání 
perio dika instituce převzala pouze zčásti, přičemž od roku 1926 sponzorova-
la vydávání Isis prostřednictvím členských poplatků.111 Na Sartonových bed-
rech zůstala největší míra fi nančního krytí. Tento stav trval až do roku 1940. 
Až do tohoto roku bylo periodikum tištěno v Bruggách (Th e Saint Catheri-
ne Press). Veškeré příspěvky byly Sartonem zasílány výkonnému editorovi 
Léo nu Guinetovi do Bruselu, který rozhodoval, jaké příspěvky budou v tom 
kterém svazku Isis.112 Sarton chtěl, aby veškerá odpovědnost spjatá s  tech-
nickou stránkou vydávání Isis byla přenesena na History of Science Society. 
První svazek (Vol. 33, 1) pod záštitou této společnosti vychází v březnu roku 
1941.113

Sarton byl šéfredaktorem Isis až do počátku padesátých let; tj. plné čtyři 
dekády. Během tohoto období Sarton napsal s ohledem na kritické anoto-
vané bibliografi e (Critical Bibliographies) celkem 100 000 bibliografi ckých 
záznamů. Sarton v této souvislosti vypočítává: „Napsal jsem průměrně šest 
záznamů denně (včetně svátků). … Napsat šest záznamů každý den po ně-
kolik dnů je ničím, ale činit tak bez přestávky či slabosti pod dobu 14 975 dní 
je úspěchem. Implikuje to přinejmenším jistou vytrvalost.“114 Po Sartonově 
rezignaci v roce 1952 nastoupil na post šéfredaktora Isis, Sartonův někdejší 
student I. Bernard Cohen (1914–2003).115 

Čtyřiadvacet let od založení Isis – tj. roku 1936 – se Sarton rozhodl založit 
další periodikum pod vlastní patronací, které by však bylo na rozdíl od Isis, 
věnováno rozsáhlejším studiím. Periodikum neslo název Osiris (s podtitulem 
Commentationes de scientiarum et eruditionis historia rationeque) a na po-
čátku byl záměr, aby vycházelo jednou ročně, maximálně dvakrát. Jednotlivá 
čísla Osirida – jenž se stal podobně jako Isis ofi ciálním periodikem History 
of Science Society – byla věnována určitým specifi ckým vědeckým tématům, 
přičemž Sartonovým cílem bylo se větší míře zaměřit na antickou, středo-
věkou a orientální vědu, nežli tomu bylo v případě Isis, která se soustředi-

111 Stimson, Dorothy: Dr. Sarton and the History of Science Society (dále jen Dr. Sarton). Isis, 
vol. 48, 1957, no. 3, Th e George Sarton Memorial Issue, s. 283.

112 Numbers, Ronald L.: Th e American History of Science Society or the International History of 
Science Society? Isis, vol. 100, 2009, no. 1, s. 104; Cohen, B. I.: Th e Isis Crises, s. S29.

113 Cohen, B. I.: tamtéž, s. S31.
114 George Sarton; in: Merton, R. K., c. d., s. 481. Viz též Cohen, B. I.: George Sarton, s. 296.
115 Cohen, B. I.: Th e Isis Crises, s. S34–S37.
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la na  dějiny vědy obecně.116 Osiris přinášel rovněž paměti delšího rozsahu 
– to byl možná jeden z  důvodů, proč bylo jméno boha podsvětí zvoleno 
za  titul periodika: upomenout na  ty vědce, kteří již odešli na  druhý břeh. 
Sarton byk editorem celkem jedenácti ročníků tohoto vědeckého časopisu 
(1936–1949).117

V  roce 1947 vychází třetí svazek Introduction to the History of Science 
a Sarton si uvědomuje, že splnění projektu, tak jak jej koncipoval před třiceti 
lety, nebude moci dostát, a tak se rozhoduje věnovat veškerý svůj čas vydávání 
monografi í založených na jeho přednáškové činnosti. Plánuje především na-
psat osmisvazkové dějiny vědy.118 Jednotlivé etapy vývoje vědy jsou rozděleny 
do čtyř rozsáhlých časových úseků: antika, středověk, od 15. do 17. století 
a od 18. století do současnosti, přičemž Sartonovým záměrem bylo zaměřit 
se primárně na vývoj vědy evropské (samozřejmě k přihlédnutím k mimo-
evropským vlivům, jež dotvářely evropskou vědu).119 Každému z úseků by 
připadly dva svazky, jež by celkem měly rozsah zhruba kolem jednoho tisíce 
stran.

Nakonec A History of Science představuje pouze jedno dvousvazkové dílo 
vážící se k  prvnímu období, k  vývoji řecké vědy v  antice. V  prvním svaz-
ku, jenž byl roku 1952 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press) vydán 
s podtitulem Ancient Science Th rough the Golden Age of Greece, se Sarton zao-
bírá vývojem vědeckého myšlení ve starém Řecku od jeho počátků až po kla-
sické období, přičemž neopomíjí refl exi orientálních impulsů, jež měly pro 
počáteční vývoj řeckého myšlení zásadní význam. Druhý svazek, mající pod-
titul Hellenistic Science and Culture in the Last Th ree Centuries B.C. (Cam-
116 V  Sartonově dopisu ze dne 7. 6. 1954 adresovaném Pearl Kibreové; Thorndike, L.: c. d., 

s. 332.
117 Cohen, B. I.: George Sarton, s. 293; Sarton, G.: Th e History of Science in the Carnegie 

Institution, s. 628.
118 Sarton se o  svém záměru zmiňuje např. v  dopisech adresovaných doktoru R. J. Forbesovi 

(datace dopisů: 18. 9. 1945 a 13. 12. 1948), viz Oye, P. v.: c. d., s. 125, 129. V dopise adresovaném 
Quidu Vetterovi (ze dne 18. 6. 1951) se Sarton zmiňuje, že celý rozsah napsání History of 
Science by mohl být osm nebo šestnáct svazků; viz písemná pozůstalost Quido Vettera uložená 
v Archivu Technického musea v Praze, Korespondence, inv. č. 8, sign. II, k. č. 5. Idea vydat 
dějiny vědy, v nichž by se zrcadlila Sartonova přednášková činnost, byla staršího data. Krátce 
po vydání prvního svazku Introduction to the History of Science (tj. po roce 1927) se setkal 
s jedním ze svých někdejších studentů, jenž se mu svěřil, že po zakoupení Introduction byl 
velmi zklamán, protože očekával „živost a barvitost“ Sartonových přednášek. Faktografi čnost 
výčtů jej odrazovala. Sarton se hájil slovy, že původním záměrem Introduction to the History 
of Science bylo poskytnout informace k dané otázce, podobně jako tomu je u encyklopedií; viz 
Sarton, George: A History of Science: Ancient Science Th rough the Golden Age of Greece (dále 
jen A History of Science: Ancient). New York 1964, s. vii. 

119 Sarton, G.: tamtéž, s. viii.
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bridge, Mass.: Harvard University Press, 1959), pečlivě mapuje vývoj vědy 
helénistického období v  rámci kulturně-historických podmínek. Samotné 
tyto dva svazky představují monumentální práci, jež je dokladem široké 
erudice a vhledu do dané problematiky. V komparaci s mamutím projektem 
Introduction to the History of Science je řadíme – jakkoliv je to nenáležité – 
do skupiny Sartonových děl „středního“ rozsahu. Sartonovi při jeho výkladu 
nejsou ani v nejmenším cizí oblasti kulturních a politických dějin či dějin 
náboženských představ. Jeho analogie jsou výstižné a duchaplné.120 Sartonův 
lakonický styl je co do informací hutný, snažící se o poskytnutí komplexního 
obrazu. Dvousvazkové dílo A History of Science si získalo od chvíle svého vy-
dání velké uznání jak ze strany profesionálních historiků vědy, tak ze strany 
širší veřejnosti a v roce 1993 došlo k reprintu obou částí (Dover, New York).

Pohovořme krátce o dalších dílech, jež byla publikována v poslední deká-
dě Sartonova života či krátce po jeho skonu:

1) Horus: A Guide to the History of Science (Waltham, Mass.: Chronica 
Botanica, 1952). Toto dílo vedle cenných bibliografi ckých informací k růz-
ným speciálním oborům (s. 149–193) poskytuje odkazy na  odbornou li-
teraturu týkající např. vědeckých metod a fi lozofi e vědy (s. 86–93), vývoje 
disciplíny dějiny vědy v různých zemích (s. 124–129) či k organizaci výzku-
mu a studia tohoto oboru (s. 249–304), včetně údajů o institucích, muzeích 
a knihovnách více či méně souvisejících s oblastí přírodních věd. Bezesporu 
stojí za povšimnutí, že Sartonovým informátorem pro oblast Československa 
byl historik matematiky, profesor Quido Vetter (1880–1960), zakladatelská 
osobnost oboru dějiny matematiky v tehdejším Československu.121 Kni-
ha Horus: A Guide to the History of Science dále přinesla informace o me-
zinárodních kongresech věnovaných rozličným speciálním disciplínám (s. 
290–302). Publikace byla uvozena třemi eseji (založenými na přednáškové 
činnosti v Londýně a Paříži na konci čtyřicátých let): Science and Tradition, 
Th e Tradition of Ancient and Mediaeval Science (Appendix – Monumental 
and Iconographic Tradition vs. Literary Tradition) a Is It Possible to Teach the 
History of Science?

2) Appreciation of Ancient and Medieval Science during the Renaissance, 
1450–1600 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1955). Titul by 
se mohl do češtiny přeložit jako Ocenění antické a středověké vědy v průběhu 
renesance, 1450–1600. Pro ospravedlnění volby spodní hranice zkoumaného 
období uvádí Sarton v  úvodu knihy důvod časového vymezení s  ohledem 

120 Srov. Hellman, D. C.: c. d., s. 642.
121 Sarton, George: Horus: A Guide to the History of Science (dále jen Horus). Waltham (Mass.) 

1952, s. 264. 
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na  vynález knihtisku, přičemž text se zaměřuje eminentně na  knihy tiště-
né a až na druhém místě na rukopisy.122 Nejde tedy o jednoznačné odděle-
ní dvou epoch, jak se s ním setkáváme u Jacoba Burckhardta (1818–1897) 
v  jeho slavné knize Kultura renesance v Itálii (1860), která si i přes mnohé 
ideové korekce a doplnění, zachovala čestné místo pionýrského milníku od-
borného studia dějin a povahy renesance.123 Sarton není ani v nejmenším za-
stánce ideje jasně rozeznatelného přeryvu oddělujícího svět středověku a svět 
doby renesance a humanismu.124 Epocha středověku se pozvolna v Sartonově 
pojetí přelívala do nové éry, přičemž se některé elementy nastupující doby 
projevily dříve, jiné později. Podobně jako kniha Horus: A Guide to the His-
tory of Science přináší Appreciation of Ancient and Medieval Science during 
the Renaissance, 1450–1600 velmi relevantní údaje týkající se prvních vydání 
vědeckých děl z oblasti matematiky, astronomie, botaniky, zoologie, medicí-
ny atd., a to jak v latině, tak v národních jazycích. Velmi pečlivě je Sartonem 
dokumentována např. translace řeckých antických děl přes kulturní oblast 
dár al-islámu do prostředí latinského středověku.

3) Kniha Six Wings: Men of Science in the Renaissance. (Bloomington: 
Indiana University Press, 1957) přináší portréty vědců, kteří měli zásadní 
podíl na formování renesančního vědeckého myšlení. Výklad je rozdělen dle 
vědeckých disciplín: a) matematika a astronomie; b) fyzika, chemie, techno-
logie; c) přírodní historie; d) anatomie a medicína. Samostatná kapitola je 
věnována vědeckému dílu Leonarda da Vinci.125 

4) Th e History of Science and the New Humanism (Bloomington: Indiana 
University Press, 1962). Jedná se o knihu esejů, jejichž původní podobou byly 
přednášky, které Sarton přednesl v roce 1930 na Brown University (Colver 
Lectures) a  roku 1935 v  Carnegie Institution (Elihu Root Lectures). Eseje 
jsou velmi čtivé a podnětné. To samé lze říci o publikaci nesoucí název Th e 
Life of Science: Essays in the History of Civilization (New York: Henry Schu-
man, 1948).

5) Text Ancient Science and Modern Civilization (Lincoln: University of 
Nebraska Press, 1954) přináší velmi pronikavé analýzy jak díla Eukleidova, 
tak Ptolemaiova s přehledem působení jejich spisů v následujících epochách. 
Explanace náročných odborných vědeckých otázek je na takové úrovni, že je 
přístupná i těm čtenářům, kteří nejsou hlouběji obeznámeni s oblastí mate-

122 K Sartonově dataci období renesance srov. Hellman, D. C.: c. d., s. 644.
123 Burckhardt, Jacob: Kultura renesance v Itálii. Praha 2003.
124 Sarton, George: Appreciation of Ancient and Medieval Science during the Renaissance, 

1450–1600 (dále jen Appreciation). Philadelphia 1955, s. 2, obr. 1.
125 Sarton, G.: Six Wings, s. 219–238.
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matiky či astronomie. Ke všem třem posledně jmenovaným knihám se bude-
me často obracet během dalšího výkladu, protože obsahují cenné informace, 
které charakterizují Sartonovo pojetí historiografi e vědy.

Sartonovy články a studie se vedle periodik Isis a Osiris objevovaly též v: 
Proceedings of the American Philosophical Society, Science, Natural History 
Yale Review, Archeion, Scientia, Bulletin de l’Histoire de la Médicine, Renais-
sance, Archives Internationales pour l’Histoire de la Science, Monist, Archiv 
für die Geschichte der Mathematik-Naturwissenschaft en und Technik, Vie in-
tellectuelle a dalších.126

George Sarton zemřel dne 22. března 1956, ve svých nedožitých dvaase-
dmdesáti letech.127

Sartonovo jméno a  jeho odkaz jsou brány ve  světových dějinách vědy 
s  velkou úctou a  respektem. Uveďme několik málo dokladů potvrzujících 
tuto skutečnost: každým rokem jsou oceňováni medailí George Sartona 
učenci za celoživotní dílo, kteří významnou měrou přispěli k rozvoji oboru 
historie vědy. Mezi oceněnými nalézáme jména takových historiků a histori-
ček vědy jako: Charles a Dorothea Waley Singerovi (1956), Lynn Th orndike 
(1957), John Farquhar Fulton (1958), Oswei Temkin (1960), Alexandre Koy-
ré (1961), E. J. Dijksterhuis (1962), Joseph Needham (1968), Willy Hartner 
(1971), Henry Guerlac (1973), I. Bernard Cohen (1974), René Taton (1975), 
Bern Dibner (1976), Marshall Clagett (1980), Th omas S. Kuhn (1982), 
Georges Canguilhem (1983), Paolo Rossi a Richard S. Westfall (1985), Ge-
rald Holton (1989), Edward Grant a George A. van Sande (1992), John E. 
Heilbron (1993), David C. Lindberg (1999), Nancy Siraisiová (2003), Ronald 
L. Numbers (2008), Lorraine Dastonová (2012), Robert Fox (2015). 

V roce 1964 byla v rodném Ghentu v Museum voor de Geschiedenis der 
Wetenschappen (Muzeu dějin vědy) otevřena expozice věnována Sartonovu 
dílu. Na jeho intelektuální dědictví navazuje ambiciózní projekt Cambridge 
History of Science vycházející od roku 2002. Vydavatelé celé edice – David C. 
Lindberg (1935–2015) a Ronald L. Numbers (nar. 1942) – se hlásí v obecném 
úvodu (ke každému ze svazků) k odkazu zakladatele oboru s nadějí, že se jim 
tímto počinem zdařilo naplnit Sartonovu vizi komplexních dějin vědy. Přes-
tože na celém projektu se podílely desítky renomovaných historiků vědy pěti 
kontinentů po dobu deseti let, výsledek se pouze zčásti přibližuje Sartonově 
představě globálních dějin vědy.

126 K Sartonově bibliografi i viz Strelsky, Katharine: Bibliography of the Publications of George 
Sarton, Isis, vol. 48, 1957, no. 3, Th e George Sarton Memorial Issue, s. 336–350.

127 Cohen, B. I.: George Sarton, s. 297.
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*   *   *

Pro naše další účely mapování Sartonova pojetí historie vědy jako základ-
ního konstituenta lidské civilizace je textem relevantní povahy kapitola Th e 
History of Science obsažená v knize Th e Life of Science: Essays in the History 
of Civilization (1948), v níž Sarton mimo jiné požaduje studium vývoje věd 
simultánně, nikoliv separovaně: vědy „společně rostou a vzájemně se prostu-
pují nespočetnými způsoby“.128 Někteří vědci, přestože ve své úzké specializa-
ci jsou „profesně nuceni“ refl ektovat vývoj svého oboru, jsou toho názoru, že 
vědecké metody a ideje minulosti jsou s ohledem na soudobý stav dávno pře-
konané. Sarton v této souvislosti předestírá v kapitole Th e History of Science 
několik protiargumentů. Z povahy věci má historie vědy významnou heuris-
tickou hodnotu. Poučuje nás o složitém procesu poznávání pravdy, o slepých 
uličkách a  omylech. Vědec dneška se tak může poučit z  krizového vývoje 
a vyvarovat se chybných postupů či závěrů svých předchůdců. Podle Sartona 
má studium omylů včerejška důležitou roli v našem dalším odborném spění: 
současná věda díky znalosti svého minulého vývoje ušetří čas a námahu a její 
pokrok se tím urychlí.129 Hledí-li člověk na nadmíru komplikovanou a kom-
plexní cestu, jíž se věda napříč staletími a kontinenty ubírala, a na klamné 
šalby a úskočné nástrahy, jež jí byly kladeny během jejího vývoje, uvědomí si 
cenu evoluce pravdy. Zároveň si vědec může být dobře vědom skutečnosti, že 
metody vědeckého výzkumu, jež byly dříve využity a jež jsou v současných 
podmínkách nově modifi kovány, mohou přispět k novým objevům. Sarton 
k tomuto dodává: „Když je toto pochopeno, historie vědy se opravdu stává 
výzkumnou metodou.“130 Podíváme-li se na  vývoj vědy z  většího odstupu, 
často zjišťujeme, že některé ideje, výsledky vědeckého výzkumu či „pouhé“ 
hypotézy byly ve své době zavrženy a musely čekat několik desetiletí, či do-
konce několik staletí, aby se jim dostalo náležitého uznání. Někdy tyto po-
suny ve  sféře poznání nabývají formu bodů obratu, revolucí ve  vědeckých 
koncepcích, které „nezměnily svět, ale proměnily tak zásadně náš pohled 
na něj, že to bylo, jakoby by nás přemístili do jiného světa. Změna se mohla 
týkat velikosti nebo struktury nebo významu (…) Je nutné poznamenat, že 
veškeré tyto změny jsou čistě duchovní.“131 V této souvislosti je možné zmínit 
Sartonovo přesvědčení, že revoluce v poznání, které posouvají vědecký obraz 

128 George Sarton; in: Sarton, George: History of Science. In: Th e Life of Science: Essays in the 
History of Civilization (dále jen History of Science). New York 1948, s. 29.

129 Sarton, G.: Introduction, Vol. I, s. 20.
130 George Sarton; in: Sarton, G.: History of Science, s. 43.
131 George Sarton; in: Sarton, G.: Horus, s. 3.
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dál,132 jsou vítány, nicméně obrazoborectví by mělo být vedeno v míře ne-
zbytně nutné, a nikoliv vyšší. Posledním argumentem podporujícím studium 
historického vývoje vědy, který George Sarton v kapitole History of Science 
uvádí, je dobře známý fakt, že vědecké chyby mají relativní povahu: „Pravdy 
dneška možná budou zítra pojímány, ne-li jako úplné chyby, tak přinejmen-
ším jako velmi nekompletní pravdy; a kdo ví, zda-li omyly včerejška nebudou 
přibližnými pravdami zítřka?“133 Nová věda ruku v ruce s vědou starou má 
jasný cíl: a tím je eliminace oblasti neznámého. Vědecké teorie, byly-li jed-
nou předloženy, žijí dál. Na druhé straně si je nutno uvědomit, že věda ne-
přináší dogmata, nýbrž pouze metody, které „samy o sobě nejsou dokonalé, 
ale nekonečně zdokonalitelné. Neexistují žádné jistoty ve vědě, ale v jistém 
smyslu neexistují žádné pochyby. Anebo hledíce z  jiného úhlu: všechno je 
plné pochyb kromě pocitu, že rozpětí omylu se postupně snižuje, asympto-
ticky. Skutečnost, že toto rozpětí nikdy nebude rovno nule, nezneklidňuje 
člověka vědy, ale přiměje ho, pokud je dostatečně moudrý, aby byl velmi po-
korným.“134

George Sarton je považován za „otce dějin vědy“, přičemž samozřejmě 
není prvním badatelem na tomto poli. Maně přichází na mysl příklad pří-
domku básníka Franceska Petrarky jako „otce humanismu“, přičemž dobře 
víme, že není prvním humanistou, nýbrž patřil až do třetí generace repre-
zentantů nového duchovního, intelektuálního a  uměleckého směřování.135 
Nicméně svou koncepcí kulturní obnovy starobylé římské minulosti, jas-
ným stylem svých dopisů a fi lozofi ckých spisů, básnickým nadáním, snahou 
o  nezprostředkované poznání antických latinských a  řeckých děl, vlivem 
v kulturní a politické sféře se italský básník a fi lozof stal ikonou, symbolem 
nového ducha. I Sarton měl mnohé své předchůdce v předchozích genera-
cích, k nimž se s úctou hlásil. I on se stal nejpovolanějším reprezentantem 
nově se rodícího oboru: dějin vědy jako samostatné vědecké disciplíny. 

132 Srov. Sarton předjímal Kuhnův koncept změny vědeckého paradigmatu slovy: „… jakákoliv 
vědecká disciplína může být kdykoliv kompletně revolucionována objevem vyžadujícím 
radikálně nový přístup k subjektu.“ In: Sarton, George: Th e Study of the History of Science. 
Cambridge (Mass.) 1936, s. 7–8. 

133 George Sarton; in: Sarton, G.: History of Science, s. 43.
134 George Sarton; in: Sarton, G.: Horus, s. 4.
135 Witt, Ronald G.: ‘In the footsteps of the Ancients’: the origins of humanism from Lovato to 

Bruni. Leiden – Boston – Köln 2000, s. 231; Hankins, James: Humanism, scholasticism, 
Renaissance philosophy. In: id. (ed.): Th e Cambridge Companion to Renaissance Philosophy. 
Cambridge 2007, s. 39; Kristeller, Paul Oskar: Osm fi lozofů italské renesance. Praha 2007, 
s. 18. 
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V námi analyzovaném eseji Th e History of Science se Sarton zmiňuje o ge-
nealogii historie vědy. Za významného předchůdce pojímá zakladatele pozi-
tivismu a sociologie jako vědecké disciplíny Augusta Comta, jenž měl jasnou 
ideu pojetí, jak by se mělo ke zkoumání dějin vědy přistupovat. Ve svém díle 
Cours de philosophie positive (Kurz pozitivní fi lozofi e, 1830–1842) Comte pře-
destřel tři základní ideje: 

Syntetická vědecká práce nemůže být bez znalosti vývoje vědy.
Je nezbytné studovat evoluci rozličných věd, abychom pochopili rozvoj 

lidské mysli a vývoj lidstva. 
Je nedostačující studovat historii jedné vědy či několika partikulárních 

věd: je nutné studovat historii všech věd, aby byla jasně zřetelná vzájemná 
provázanost.136 

Na všechny tři Comtovy požadavky George Sarton navázal v plné míře. 
Jako ilustrující příklad Sartonovy šíře konceptu, erudice a  vědecké pocti-
vosti opět může posloužit jeho pětisvazkové dílo Introduction to the Histo-
ry of Science, kde se pokusil adekvátně zhodnotit přínos arabské vědy pro 
formování vědeckého poznání latinského středověku. V  rámci celého kor-
pusu Introduction to the History of Science belgický polyhistor zdůrazňuje 
ideu kulturní difúze, přičemž si je dobře vědom komplexity tohoto procesu, 
jenž se projevuje např. v selekci poznatků, ideovou setrvačností či rozličnou 
intenzitou recepce.137 Sarton klade zvýšený důraz na překladatelské aktivity 
při hodnocení jednotlivých období. Difuzionismus byl v prvních dekádách 
20. století v kulturní antropologii jednou z dominantních teorií.138 Sartonovo 
dílo lze tak vnímat jako reprezentanta této teorie pro oblast dějin věd par 
excellence. V  předmluvě k  prvnímu svazku Introduction Sarton říká: „Stu-
dium arabštiny je stejně podstatné jako studium latiny a  řečtiny; vskutku, 
pro období, jemuž je věnován konec tohoto svazku (od 8. do 9. století), je 
zdaleka nejdůležitějším jazykem.“139 Zároveň dochází k paradoxní situaci, že 
neslibnější oblast získání nových poznatků o dějinách řecké vědy představují 
136 V této souvislosti je vhodné zdůraznit Comtův názor, jenž se týká evolucionistické podmíně-

nosti jednotlivých věd: „Jako první se ve starověku vytvořila matematika, jež je ze všech věd 
nejobecnější; každá z následujících disciplín, které se emancipovaly v hierarchické posloup-
nosti, používala metodologii nauk, které se ustavily již před ní, a doplnila ji o svou vlastní, 
specifi ckou metodiku. Sociologie se osamostatnila jako poslední, protože je ze všech obo-
rů nejspecializovanější a užívá nejsložitější metodologii.“ Auguste Comte; in: Budil, Ivo T.: 
Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha 2003, s. 166.

137 Sarton, G.: Introduction, Vol. I, s. 30; srov. Glick, T. F.: George Sarton and the Spanish 
Arabist. Isis, vol. 76, 1985, no. 4, s. 492. 

138 Srov. Budil, I. T.: c. d., s. 158–163. 
139 George Sarton; in: Sarton, G.: Introduction, Vol. I, s. 35. K významu arabské vědy viz např. 

kapitola East and West, jež je obsažena jednak v knize Th e Life of Science: Essays in the History 
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z hlediska současného vědeckého bádání arabské manuskripty.140 Aby blíže 
poznal relevantní písemné prameny arabské vědy a fi lozofi e (a samozřejmě 
řecká antická vědecká díla v arabských překladech), odchází Sarton v akade-
mickém roce 1931/32 (v rámci roční badatelské dovolené) studovat klasickou 
a moderní arabštinu na Blízký Východ, především do Bejrútu, kde byl hos-
tem American University of Beirût (od října 1931 do května 1932). Zde si 
prohlubuje jednak své znalosti arabského jazyka, jednak si rozšiřuje znalosti 
o arabské kultuře a národech, o islámu a východním křesťanství.141 Následně 
navštěvuje oblasti, které měly spojitost (soudobou či historickou) s arabským 
nebo islámským světem: Egypt, Palestinu, Turecko, Rhodos, Kypr, Řecko, 
Tunis, Alžírsko, Maroko, Španělsko a  Sicílii.142 Po  návratu na  Harvard po-
kračoval Sarton ve  studiu arabštiny pod vedením libanonského studenta 
fi lozofi e Charlese Habiba Mâlika (1906–1987), toho času studenta fi lozofi e 
pod vedením Alfreda Northa Whiteheada (1841–1947).143 Sartonova pozděj-
ší korespondence s arabisty prozrazuje hlubokou obeznámenost s arabskými 
prameny založenou na přímém studiu. Jeho prvním kontaktem v dané ob-
lasti byl Duncan Black MacDonald (1863–1943), jenž působil jako profesor 
arabštiny při teologickém semináři v Hartfordu (Connecticut) a patřil k nej-
významnějším americkým odborníkům arabských a islámských studiích.144 
Sarton později navázal korespondenci např. s Bernardem Carra de Vaux, Ha-
miltonem Gibbem, Willym Hartnerem, Philipem Hittim, Giorgiem Levim 
dela Vida, Louisem Masignonem, Maxem Meyerhofem, H. J. P. Renaudem, 
Juliem Ruskou, Josephem Schachtem, Heinrichem Suterem či Eilhardem 

of Civilization (New York 1948, s. 131–168), a jednak v publikaci Th e History of Science and 
the New Humanism (Bloomington 1962, s. 59–110).

140 Sarton, G.: Horus, s. 20: “Th e paradoxical aspects of tradition are evidenced by the fact 
that the study of Arabic is now, all considered, the most promising method to increase our 
knowledge of Greek science!”; viz též Sarton, George: La transmission au monde moderne de 
la science ancienne et médiévale (dále jen La transmission). Revue d’histoire des sciences et de 
leurs applications, tome 2, 1949, n°2, s. 106. 

141 Sarton, G.: Th e History of Science in the Carnegie Institution, s. 631.
142 Tamtéž; Millás Vallicrosa, José M.: George Sarton y la Historia de la Ciencia Oriental. Isis, 

vol. 48, 1957, no. 3, Th e George Sarton Memorial Issue, s. 315–316; Sarton, E. M.: c. d., s. xiii.
143 Mâlik, Charles Habib: Dr.  Sarton’s Study of Arabic. Isis, vol. 48, 1957, no. 3, Th e George 

Sarton Memorial Issue, s. 335. Charles Habib Mâlik přišel roku 1933 na Harvard z Německa, 
kde studoval fi lozofi i ve  Freibourgu pod vedením Martina Heideggera. Později se stal 
libanonským vyslancem ve Spojených státech a v OSN.

144 Sarton, G.: Why Isis?, s. 237. Duncan Black MacDonald později velmi vřele vzpomínal 
na  období, kdy Sarton studoval arabštinu pod jeho vedením, jako na  intelektuálně 
nejuspokojivější čas svého života viz Pyenson, L.: c. d., s. 364. 
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Wiedemannem.145 V roce 1939 Max Meyerhof hovořil v přednášce proslove-
né ke kolegům arabistům o Sartonovi jako o „našem duchovním otci v téměř 
ve všem“.146

V knize Appreciation of Ancient and Medieval Science during the Renai-
ssance, 1450–1600 Sarton velmi výstižně hodnotí vlastní přínos arabské vědy 
jako takové a samozřejmě její nesmírný zprostředkující význam z hlediska 
translace antické řecké vědy do  prostředí středověkých univerzit. Evropo-
centrismus je velkým chybným metodologickým přístupem historie vědy, 
proti němuž Sarton bojuje se vší vervou. Stojí tak v kontradikci k odsuzu-
jícím výrokům směřujícím proti pozitivistům jako těm, kteří se soustředí 
výlučně na vývoj „západní“ vědy. Tento postoj výstižně ilustrují Sartonova 
slova: „Většina historiků … postupně vyvolala koncepci západní jednoty 
(přinejmenším duchovní jednoty), z níž byly východní národy vyloučeny.“147 
Na jiném místě poznamenává: „Medievalisté, kteří opomenuli vzít v úvahu 
arabské písemnictví, nám tak předložili nejenom neúplný, nýbrž zcela falešný 
pohled na danou epochu.“148 A byla to právě arabská středověká věda, která – 
dle Sartona – představovala nejprogresívnější element v kontextu vědeckého 
poznání v  celé epoše středověku. Samotné lingvistické rozdělení pramenů 
na  arabsky psané reprezentující orientální tradici a  latinské reprezentující 
tradici západní je dle Sartona zavádějící a  podporuje umělou dichotomní 
klasifi kaci západní versus východní. K tomuto belgický historik vědy pozna-
menává: „Řecké knihy byly překládány do arabštiny, arabské do latiny, niko-
liv z důvodu učenecké zvídavosti, ale pro praktické využití. Někdy původní 
texty zmizely a my musíme poté číst arabské, abychom poznaly řecké pra-
meny nebo latinské texty, abychom prozkoumaly arabské. Můžeme říci, že 
středověká fi lozofi e a věda, která se nás (západních lidí) týká byla povětšinou 
zapsána a uchována ve čtyřech jazycích, řečtině, latině, hebrejštině a arab-
štině; pokud si přejeme sestoupit dolů k podloží, musíme být připraveni číst 
v těchto čtyřech jazycích. … Latinský text může reprezentovat orientální tra-
dici a arabský může reprezentovat západní tradici.“149 Pro Sartona ve středo-
145 Glick, T. F.: c. d., s. 495.
146 Pyenson, L.: c. d., s. 444.
147 Sarton, G.: Introduction, Vol. III, s. 20.
148 George Sarton; citováno in: Glick, T. F.: c. d., s. 493.
149 Sarton, G.: Introduction, Vol. III, s. 21. Sarton jde ještě o kousek dál, když hovoří o  tom, 

že jednou z  příčin, proč arabská věda byla opomíjena a  nebyla dostatečně známa latinská 
středověká tradice, bylo to, že arabská studia byla zahrnována pod orientální studia. 
Nicméně arabská věda – podobně jako židovské náboženství – je jednou ze základních částí 
naší „západní“ tradice, bez níž by náš duchovní život byl zcela odlišný. Viz Sarton, G.: La 
transmission, s. 119. 
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věku – stejně jako kdykoliv jindy – neexistovaly (až na ojedinělé geografi cké 
výjimky) izolované kulturní entity. Chce-li historik vědy získat pravdivější 
obraz vývoje vědy v minulosti, musí zkoumat jevy na mezikulturní úrovni.

V  Sartonově pojetí je věda nejenom mezinárodní ve  smyslu vzájemné 
spolupráce a vlivu, nýbrž v etické rovině se jedná o entitu, jež je nadnárodní, 
vymaňující se ze sociálních, politických, rasových či ekonomických deter-
minant.150 Dějiny vědy nelze nahlížet jinak nežli v symbiotické provázanosti 
jednotlivých věd, v jejich dialogu napříč časy a místy. K těmto metám je za-
měřen Sartonův koncept „nového humanismu“, kdy obor historie vědy se 
jeví jako jediný dostačující nástroj pro překlenutí propastí, jež na jedné stra-
ně oddělují fragmentarizované vědecké disciplíny od sebe navzájem, a jed-
nak oddělují tyto vědy jako skupinu od  fi lozofi ckých konceptů a  přístupu 
„starého humanismu“ (dle Sartonovy terminologie), pyšnícího se svou elitář-
skou fi lologickou výlučností a někdy dokonce svým selektivním zaměřením 
(příklad: matematika – s poukazem na její jistou nepragmatičnost a metafy-
zické přesahy – je v konceptu „starého humanismu“ brána na milost na rozdíl 
třeba od chemie). Sartonův koncept „nového humanismu“ – který v jeho díle 
nabývá jasnějších kontur již v roce 1918151 – bojuje na dvou frontách: „proti 
ikonoklastickým technikům a hrubým materialistům na jedné straně a pro-
ti slepým a marným idealistům, zbabělým humanistům staré školy na stra-

150 George Sarton velmi kriticky hodnotil postoje Evropanů vůči východním etnikům na prahu 
nové doby. Z vybraného úryvku zaznívá Sartonův silný humanismus: „Po období renesance 
byl Západ plně vyzbrojen pokračovat a dokončit své dobývání materiálního světa. To zahrno-
valo koloniální expanzi a podrobení si východních národů západním potřebám a hrabivosti. 
Západní národy pouze neexploatovaly a nezotročily své východní bratry; učinily mnohem 
horší, neocenily jejich spirituální dědictví a pokusily se je o ně připravit; nebylo pro ně do-
stačující dobýt jejich materiální statky, chtěly dobýt jejich vlastní duše. My dnes platíme cenu 
za jejich hrabivost a jejich hloupost.“ In: Sarton, G.: Appreciation, s. 173–174. Viz též Hell-
man, D. C.: c. d., s. 643. Jeho rozhořčení se nanejvýš oprávněné. Dobýt jejich duše znamenalo 
v další fázi, jak jsme si nyní dobře vědomi, infi kovat je západními cizorodými hodnotami. 
V podobném anti-evropocentristickém duchu např. Wood, Michael: Legacy: A Search for the 
Origins of Civilization. London 1992; srov. Fernandéz-Armesto, Felipe: Millennium: A His-
tory of Our Last Th ousand Years. London 1996, s. 241–552. Sarton hodnotí úlohu orientální 
renesance, jejíž počátky nutno klást do druhé poloviny 18. století, jako duchovní obrodný 
proces, který byl bohatší nežli předchozí renesance (1350–1600): „Duchovní svět byl odha-
len poprvé ve  své komplexnosti a, pokud se jde dostatečně hluboko, ve  své jednotě stojící 
v základech. Postupné objevování východní moudrosti, už dobře pokročilé před polovinou 
19. století, bylo zjevením mnohem více důležitým ve svých duchovních konsekvencích nežli 
objevení Nového světa nebo fyzická exploatace obou světů.“ In: Sarton, G.: Why Isis?, s. 240.

151 Singer, Dorothea – Singer, Charles: George Sarton and the History of Science. Isis, 
vol. 48, 1957, no. 3, Th e George Sarton Memorial Issue, s. 306. Zárodky konceptu „nového 
humanismu“ nutno klást již do doby intelektuálních aktivit Reiner leven.
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ně druhé“.152 V tomto zápase historii vědy přichází na pomoc fi lozofi e vědy, 
protože každý fundamentální vědecký objev měl zásadní vliv na fi lozofi cké 
myšlení dané doby.153 Historikové vědy by měly studovat díla fi lozofů vědy 
a vice versa.

George Sarton volal po mezioborové syntéze v době, kdy specializace věd 
byla na vítězném postupu, a belgický polyhistor si byl vědom, že toto období 
fragmentarizace disciplín nekončí, nýbrž bude ještě trvat. Jako kontradikci 
razil Sarton pojetí vědy jako „totality pozitivního poznání“.154 Vystupoval ni-
koliv proti oborové specializaci vedené na profesionální úrovni, nýbrž proti 
formám stranickosti, vytváření elitních klik, ať již ve vědě, fi lozofi i či v sociál-
ní sféře, jejichž typickým znakem často bývá ostentativní přezíravost či úplná 
ignorance názoru toho druhého. K tomuto úskalí poznamenává: „Dějiny vědy 
by neměly být využívány jako nástroj k obraně jakéhokoliv druhu sociální 
nebo fi lozofi cké teorie; měly by být pouze pro svůj vlastní účel, ilustrovat ne-
dělitelně práci rozumu proti nerozumu.“155 Elitářství reprezentantů určitého 
vědeckého oboru, jež se vymezují (defi nují) v komparaci k jinému oboru, je 
nesnadně vykořenitelným plevelem v akademické sféře. Ze Sartonova pohle-
du je nanejvýš žádoucí, aby docházelo ke vzájemnému porozumění kořenů, 
vývoje a dalšího směřování, přičemž je nutné, aby humanitně založení učen-
ci nezjednodušovali vědu na pouhou činnost ryze technické povahy a aby 
rovněž akcentovali relevanci racionální složky, která je inherentní vědecké-
mu poznání. A naopak: aby vědci refl ektovali rovinu idealistickou (či jinými 
slovy spirituální), která je implicitně obsažena ve  snaženích humanisticky 
založených intelektuálů. Koncept „nového humanismu“ tak v Sartonově vizi 
představuje „dvojí renesanci: vědeckou renesanci pro humanisty a literární 
renesanci pro vědce“.156 Jaká je úloha historika vědy v tomto procesu vzájem-
ného chápání? Historik vědy ve svém snažení přispívá k „hlubší interpretaci 
vědy, k obraně vědecké tradice, k usmíření vědy s humanitními obory, nebo 
možná lépe řečeno k: humanizaci vědy, posvěcení vědy Dobrému Životu“.157

Vraťme se ještě na okamžik k Augustu Comtovi v souvislosti s ustavením 
dějin vědy jako oboru. Sarton zmiňuje (v kapitole History of Science) v této 
souvislosti rok 1832, kdy Comte žádá ministra vzdělávání Françoise Guizota 

152 George Sarton; in: Sarton, G.: Th e History of Science and the New Humanism, s. 158.
153 Singer, D. – Singer, Ch.: c. d., s. 307.
154 Sarton, G.: Th e History of Science and the New Humanism, s. 118.
155 George Sarton; citováno in: Thackray, Arnold – Merton, Robert K.: On Discipline Building: 

Th e Paradoxes of George Sarton. Isis, vol. 63, 1972, no. 4, s. 483.
156 George Sarton; in: Sarton, G.: Th e History of Science and the New Humanism, s. 159.
157 Sarton, G.: Horus, s. 16.
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(1787–1874), aby byla založena univerzitní stolice věnovaná obecnému vý-
voji věd. Tento záměr se však naplnil až třicet pět let po smrti zakladatele 
pozitivismu, kdy byl roku 1892 Pierru Laffi  ttovi (1823–1903) udělen post his-
torika vědy při Collège de France.158 Pokračovatelem, dalo by se říci přímým 
dědicem Comtových plánů, jehož George Sarton vnímal jako svého přímého 
předchůdce, byl Paul Tannery (1843–1904), erudovaný učenec, který toho 
věděl o historii vědy jako málokterý badatel své doby a jehož sedmnáctisvaz-
kové Mémoires scientifi que (1912–1950) představovaly pro Sartona relevantní 
zdroj informací a  inspirativní impuls k  jeho vlastní práci.159 Sarton se sna-
žil sepsat – podobně jako měl v úmyslu Paul Tannery – obecné dějiny vědy 
a vytvořit ideové a metodologické základy dějin vědy jako vědní disciplíny.160 
Sarton přiznává, že jeho vlastní koncepce se ve své podstatě neliší od kon-
cepce jeho předchůdce, nicméně přikládá mnohem větší váhu psychologic-
ko-sociologickému úhlu pohledu. Dle Sartona existují dvě různé příčiny, jež 
podmiňují vědecké uvažování: 1) Ryze psychologické důvody, intelektuální 
práce vědce; 2) Materiální důvody, především objevení se nového námětu 
k vědeckému uvažování či využívání vylepšených vědeckých nástrojů. Z výše 
uvedeného je zřejmé, že Sarton akcentoval ve vyváženém poměru jak interní 
motivace vědců (např. psychologii osobnosti, intelektuální motivaci, osobní 
světonázor), tak externí kontext (společenský dobový rámec, duchovní at-
mosféru doby, intelektuální výměnu apod.). Pokud bychom chtěli nahlížet 
na dílo George Sartona v duchu akademické polemiky šedesátých a sedmde-
sátých let v rámci historiografi e vědy, jež se týkala rozlišení mezi internalis-
tickým přístupem, jenž zkoumá daný vědecký fenomén v rámci dané vědecké 
oblasti, a  externalistickým, který vědecké objevy ukotvuje do  širšího soci-
álního kontextu, tak bychom o Sartonově metodologickém přístupu mohli 
hovořit spíše jako o externalistickém (external comparision) a diachronním 
(kontextuálním).161 Sarton zdůrazňuje: „Abychom ocenili vědecký text spra-
vedlivě, nestačí pouze znát, do jaké míry je pravdivý z našeho pokročilejšího 
hlediska. Musíme nalézt, kolik z něho bylo vnímáno pravdivým nebo pravdě-
podobným v době jeho vzniku, kolik bylo pravdivým nebo pravděpodobným 
v rámci tehdejší doby, kolik bylo nového.“162 Na jiném místě Sarton hovoří 
158 Sarton, G.: History of Science, s. 31.
159 Sarton, George: La correspondance de Paul Tannery et l’histoire de nos études. Revue d’histoire 

des sciences et de leurs applications, tome 7, n°4, 1954, s. 321–322; srov. Pyenson, L.: c. d., 
s. 444. 

160 Pyenson, L. – Verbruggen, Ch.: c. d., s. 66.
161 Srov. Špelda, D.: c. d., s. 91–96; Pyenson, L. – Verbruggen, Ch.: c. d., s. 61. 
162 George Sarton; in: Sarton, G.: Th e Study of the History of Science, s. 34. Sarton defi nuje vědu 

jako „systematizované pozitivní poznání neboli to, co bylo vnímáno jako takovéto vědění 
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v podobném duchu: „ … není možné spravedlivě posuzovat [vědce] bez toho, 
aniž by člověk nebyl připraven vzít do úvahy jeho výkon nikoliv pouze z hle-
diska moderní vědy, nýbrž také z pohledu poznání dosaženého v jeho době 
a z pohledu jeho vlastního vzdělání a zkušenosti. Musí být nahlížen v jeho 
vlastním prostředí a rovněž mimo ně. Musíme se pokusit zhodnotit, nakolik 
mu mohly pomáhat nebo ztěžovat veškeré druhy sociálních vlivů, většinou 
iracionálních nebo přinejmenším ne-vědeckých.“163

V  kapitole History of Science Sarton dále uvádí zajímavý postřeh, jenž 
souvisí s plány Augusta Comta a jeho následovníků. Někteří lidé se domní-
vají, že je zhola nemožné napsat dějiny veškerých věd, kdy téma je příliš roz-
sáhlé. Sarton však namítá, že je spíše nemožné vybrat z „nevyprostitelné sítě 
vývoj jednoho jediného odvětví lidského poznání. Nadto je vlastně nemožné 
napsat historii jakéhokoliv důležitého objevu bez napsání, chtě nechtě, ka-
pitoly dějin vědy – myslím tím dějin vědy jako celku.“164 Historik vědy, jenž 
přistupuje synteticky ke zkoumané látce, vidí „ze svého stanoviště pochodeň 
světla předávanou z jedné vědy k druhé nebo od jedněch lidí k druhým. Vní-
má lépe než kdokoliv jiný kontinuitu vědy v prostoru a v čase, a je schopen 
lépe určit pokrok lidstva“.165 V této souvislosti Sarton poznamenává, že his-
torik vědy není spokojen pouze s postižením interakcí mezi rozličnými vě-
dami, nýbrž „si přeje studovat také interakce mezi různými vědami na jedné 
straně a  veškerými intelektuálními a  ekonomickými jevy na  straně druhé. 
Vlastně musí věnovat velký díl pozornosti recipročním vlivům, ale samozřej-
mě nesmí zapomínat, že úsilím jeho práce je hlavně ustavit spojující články 
mezi vědeckými idejemi.“166 Záměrem historie vědy dle Sartonových slov: „je 
stanovit genezi a vývoj vědeckých faktů a idejí, vzít v potaz veškeré intelektuální 
výměny a veškeré vlivy přinášené vlastním pokrokem civilizace. Je to vskutku 

v různých dobách a na různých místech“ in: Sarton, G.: Th e Study of the History of Science, 
s. 5. Srov. též empatický přístup historika vědy: „ … historian cannot understand the feelings 
of other men unless he be capable of participating in those feelings …“, in: Sarton, G.: 
Introduction, Vol. III, s. 9. K  úloze mlhavých (často mylných) idejí Sarton říká: „Takovéto 
ideje nejsou ihned užitečné, jsou často matoucí, nicméně by bylo bláznivé je zcela odmítnout; 
nejasné ideje mohou být a  často jsou úplně chybné, ale mohou být potenciálně správné, 
můžeme je potom označit jako zárodečné ideje, jež se mohou stát užitečnými, jak dozrávají 
a  jak se vyjasňují.“ In: Sarton, G.: Introduction, Vol. III, s. 14. K  podobnému viz rovněž 
tamtéž, s. 16. Na počátku čtyřicátých let ve své úvodní přednášce k dějinám středověké vědy 
Sarton nabádal své studenty slovy: „Musíme se podívat na celý příběh a nikoliv vybírat dle 
naší představy pokroku.“ In: Harvey, J.: c. d., S274. 

163 George Sarton; in: Sarton, G.: Th e Study of the History of Science, s. 43.
164 George Sarton; in: Sarton, G.: History of Science, s. 32.
165 George Sarton; in: tamtéž.
166 George Sarton; in: tamtéž, s. 33.
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historie lidské civilizace, nahlížená z nejvyššího úhlu pohledu. Centrum zájmu 
je evoluce vědy, ale obecná historie zůstává vždy v pozadí.“167 Zdánlivě v roz-
poru s jeho tezí vývoje vědy a translace vědeckých poznatků napříč staletími 
Sarton v této souvislosti podotýká, že při zkoumání některé vědecké otázky 
je nutné se omezit, nikoliv na určitou zemi či na určité vědy, nýbrž pouze 
na časové vymezení. Pro každý časový úsek je nutné brát v potaz vědecký 
a intelektuální vývoj jako celek. 

Pozastavme se u poslední věty z výše citovaného úryvku: Centrum zájmu 
je evoluce vědy, ale obecná historie zůstává vždy v pozadí. Jinými slovy: pro-
blematika obecné historie (někdy též nazývané jako politické dějiny) versus 
historie vědy, jež hraje – ze Sartonova úhlu pohledu – přináležející primární 
místo v dějinách kultury a civilizace. K tomuto zmiňme postřeh, jenž Sar-
ton uvádí v knize Th e History of Science and the New Humanism, kde hovoří 
o potížích s antickou historiografi í, jež nespočívají v tom, že by se tato histo-
riografi e zaměřovala na málo jedinců, nýbrž skutečná obtíž spočívá ve faktu, 
že si vybírala špatné jedince ke svému výzkumu.168 Králové s veškerou jejich 
pompou a  aférami, hodnostáři všech druhů se svými rigorózními rituály 
a boji o dogmata, krásy armád a hrdinství bitev, proměnlivost životních stylů 
horních vrstev. Nejedná se výlučně o problém s antickou historiografi í, nýbrž 
s dějepisectvím i mnohem mladšího data zrodu. Intelektuální, estetické a spi-
rituální aktivity umělců, myslitelů, učenců, vědců – pokud nezasáhly přímo 
do „velkých dějin“ – stojí bohužel v pozadí zájmu většiny historiků (přičemž 
existující výjimky potvrzují pravidlo). Sartonovou snahou bylo přiblížit osu-
dy vědců, kteří svou prací v pravém slova smyslu byli hybateli dějin a promě-
ňovali vývoj všech civilizačních okruhů. 

Sarton zdůrazňuje tvořivost a pokrokovost vědy těmito slovy: „Získává-
ní a  systematizace pozitivního poznání je jedinou lidskou aktivitou, která je 
opravdu kumulativní a progresivní.“169 Věda je tak základním činitelem pro-
gresívní povahy lidské kultury a civilizace. Dle belgického učence je vědecké 
167 George Sarton; in: tamtéž. Originální znění: “is to establish the genesis and the development 

of scientifi c facts and ideas, taking into account all intellectual exchanges, and all infl uences 
brought into play by the very progress of civilization. It is indeed a history of human civilization, 
considered from the highest point of view. Th e center of interest is the evolution of science, but 
general history remains always in the background.” [kurzíva G. S.] 

168 Sarton, G.: Th e History of Science and the New Humanism, s. 6.
169 George Sarton; in: Sarton, G.: Introduction, Vol. I, s. 4 [kurzíva G. S.]; srov. slova Paula Otleta 

z  roku 1916: „Intelektuální jednota světa je splněnou skutečností. Je přímým výsledkem 
pokroku věd a  ustavení pozitivní metody aplikované na  vědecké práce. Vědy jsou čistým 
rozumem. Působí kontinuálně, aby sjednotily lidského ducha a  spojily národy … Dnes 
existuje pouze jediná autorita, na  níž se může každý odkázat, a  tou je Věda, nebo jinými 
slovy organizovaná soustava veškerého poznání získaného lidskou zkušeností, založeného 
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zkoumání nejspolehlivějším a nejpovolanějším typem vědění majícím za cíl 
přispět k  rozšíření panství humanity. Jednoznačná apoteóza vědy zaznívá 
ze Sartonových slov: „We thus owe to science the very basis of everything 
which gives signifi cation and value to our life; it is the very anchor of our 
philosophy, of our morality, of our faith.“170 V této souvislosti se hovoří o tzv. 
fatalizaci vědy, kdy osud lidstva je podmíněn rozvojem (či naopak stagnací 
anebo úpadkem) vědeckého poznání, vyvoleného garanta pokroku.171 Sarton 
k zaměření vědeckého myšlení poznamenává: „Skutečným důvodem je poro-
zumět hlouběji a plněji přírodě jako celku, včetně nás samých a našich vztahů 
k ní. Intenzivní zvídavost nalézt pravdu o věcech obecně a o sobě zvláště je 
stejně tak charakteristická pro člověka jako jeho žízeň po kráse a spravedl-
nosti.“172

V dalším textu kapitoly History of Science Sarton analyzuje relace mezi 
dějinami věd a jinými oblastmi relevantními pro rozvoj oboru. Jmenovitě se 
jedná o relace: 
1) mezi vědou a civilizací;
2) vědou a technologiemi;
3) mezi vědou a náboženstvím;
4) mezi dějinami vědy na jedné straně a výtvarným uměním a užitými ře-

mesly na straně druhé.

Pozastavme se krátce u jednotlivých relací. Jako první je zkoumána:
1) sféra obecné historie – vztah mezi vědou a civilizací 
Pro historika vědy je naprosto nezbytné, aby znal obecné dějiny, ať již 

jen proto, aby byl schopen adekvátně lokalizovat daná vědecká fakta do ná-
ležitého kontextu. Je nutné brát v potaz skutečnosti, které na první pohled 
nesouvisí přímo s určitým vědeckým objevem, nicméně mu (přestože zpro-
středkovaně) pomohly ke zrodu. Sarton uvádí příklad: k pochopení vzniku 
a  vývoje geografi e historik vědy musí zohlednit důvody, které inspirovaly 
ty, kteří se vydávali na cestu do neznámých končin a později podali o svém 
putování zprávu. Důvody mohly samozřejmě být rozličné povahy: hledání 
legendárních pokladů, ambice dobyvatelů, misijní činnost, dobrodružné in-
stinkty mladých lidí, vyhnanství zapříčiněné religiózními či politickými dů-
vody apod. Vedle ideového ukotvení a  podmíněnosti v  určitém prostředí, 

na skutečném pozorování, vždy ověřitelného, opakovatelného a kumulativního.“ Citováno in: 
Pyenson, L. – Verbruggen, Ch.: c. d., s. 71. 

170 George Sarton; in: Sarton, George: Knowledge and Charity. Isis, vol. 5, 1923, no. 1, s. 10.
171 Srov. Špelda, D.: c. d., s. 52–53.
172 Sarton, G.: Th e History of Science and the New Humanism, s. 13.
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si okrajově povšimněme samotného působení nového vědeckého poznatku 
přičemž je často zdůrazňováno datum publikování. S  ohledem na  časové 
ukotvení vědeckých faktů a  idejí Sarton dává přednost „jejich skutečnému 
začlenění do našeho poznání“173 před přesným určením data (nicméně nutno 
podotknout, že i v tomto bodě je Sarton nanejvýš precizní). Pokud bychom 
se na chvilku pozastavili u otázky inkorporace nového vědeckého poznatku 
do našeho stávajícího univerza poznání, tak shledáme, že důraz na datum 
publikování práce zásadního vědeckého významu – s  tím že je implicitně 
předpokládán bezprostřední impakt na vědeckou obec (potažmo širší uče-
nou společnost) – může v mnoha případech představovat úskalí. Jde v pod-
statě o nutnost jisté metodologické obezřetnosti, jež je žádána při sledování 
zrodu nového vědeckého poznatku, jeho rozšíření (tj. publikování) a další-
ho působení se zřetelem k rozličným formám recepce v rozličných dobách 
a  v  rozličných zemích. Datum publikování vědeckého díla tak nelze brát 
za bernou minci při hodnocení působnosti vědeckého poznatku a je nutné 
s ním nakládat velmi obezřetně při vytyčování milníků vývoje vědy.

George Sarton byl silně přesvědčen o důležitosti oboru historie vědy jako 
samostatné vědecké disciplíny, přičemž se celý život snažil zdůrazňovat rele-
vanci vědy jako konstitutivního činitele pro růst civilizace. V úvodu ke svaz-
ku Introduction to the History of Science. From Homer to Omar Khayyam 
Sarton říká, že „záměrem je vysvětlit krátce, nicméně co nejkompletněji, vý-
voj jedné podstatné fáze lidské civilizace, které se dosud nedostalo náležité 
pozornosti – vývoji vědy, což je systematizované pozitivní poznání (…) Žádná 
historie nemůže být snesitelně úplná, pokud nedává značný prostor k objas-
nění vědeckého pokroku.“174 V  dějinách vědy se tedy dle výše uvedeného 
nejvýstižněji zrcadlí vývoj civilizace a  je nanejvýš nutné, aby se zdůraznila 
důležitost oboru dějiny věd v rámci systému vzdělávání, tj. v rámci přenosu 
určitých poznatků, hodnot, idejí, intelektuálních a  duchovních výdobytků 
minulých generací. Tuto misii, zdůrazňující vzdělávací a výchovné poslání 
oboru dějiny vědy, Sarton charakterizuje slovy: „dějiny vědy – dokonce více 
nežli obyčejné dějiny – jsou obecným vzděláním samým o sobě. Seznamují 
nás s idejemi evoluce a nepřetržitou transformací lidských záležitostí; učí nás 
porozumět relativní a nejisté povaze veškerého našeho vědění; ostří náš úsu-
dek; ukazují nám že, pokud dovršení lidstva jako celku jsou skutečně velká, 
přínos každého z nás je v podstatě malý a že i ti největší mezi námi by měli 
být skromní. Pomáhá učinit z vědců, aby nebyli pouhými vědci, ale též lidmi 

173 George Sarton; in: Sarton, G.: History of Science, s. 34.
174 George Sarton; in: Sarton, G.: Introduction, Vol. I, s. 3.
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a občany.“175 Tolik ke vztahu mezi vědou a civilizací. Nyní obraťme pozornost 
k relaci:

2) vědy a technologie. Požadavky směřující z praktické sféry technologií 
do oblastí věd znamenaly dle Sartona ve svém důsledku jednak evoluci vědy, 
jíž byly kladeny nové otázky, a  jednak vědecký pokrok byl příčinou zrodu 
nových technologií anebo díky vědě byly obnoveny technologie staré. Zcela 
platí názor, že dějiny vědy jsou spjaty s dějinami technologií a není možné 
je od sebe oddělovat. Sarton uvádí příklad: Abychom adekvátně porozuměli 
rozšíření arabsko-indické desetinné soustavě (a později objevu desetinných 
zlomků, viz Simon Stevin176) je nutné brát v potaz obchodní účetnictví a ban-
kovnictví na přelomu 12. a 13. století (viz Leonardo Fibonacci z Pisy). Toliko 
krátce k relaci mezi vědou a technologiemi. Přesuňme nyní pozornost k třetí 
podkapitole týkající se vztahu:

3) vědy a náboženství. Postupujeme-li zpět do minulosti, je na první po-
hled zřejmě, že propojenost mezi sférou vědy a náboženství je čím dál více 
silnější. U primitivních národů zřetelně vidíme totální spjatost obou oblas-
tí, resp. klasifi kace a separace těchto dvou sfér nemá pro ně žádný význam. 
Přestože obě oblasti jsou obecně vnímány v kontradikci (někdy je možné sle-
dovat historické situace otevřené animozity), Sarton soudí, že je spravedlivé 
poukázat na osoby v jádru religiózně zaměřené, které velkou měrou přispěli 
k rozvoji věd, např. nestoriáni (a v menší míře též monofyzité), kteří svou 
překladatelskou činnosti z řečtiny do syrštiny a později ze syrštiny a z řeč-
tiny do arabštiny přispěli, ne-li k pokroku věd, tak bezpochyby k uchování 
vědeckých znalostí řeckého antického světa.177 Úloha, kterou sehrály kláštery 
při uchování antické kultury (přestože v mnoha případech neintencionálně) 
napříč raným latinským středověkem, je bezesporu nezanedbatelná. Sarton 
v souvislosti s projevy nepřátelství ze strany církví vůči vědě podotýká, že na-
pětí v podstatě nebylo mezi vědou a náboženstvím jako takovým, nýbrž mezi 
vědou a teologií s jejími skálopevnými dogmaty. Je smutným výsledkem této 
tenze, že mnozí čestní, religiózně založení lidé, se stali otevřenými nepřáte-
li vědeckého pokroku. Evoluce vědy je tak úzce spjata, přestože v silně am-
bivalentní rovině, s vývojem náboženského (resp. teologického) myšlení.178 
175 George Sarton; in: Sarton, G.: History of Science, s. 51. 
176 Sarton, G.: Simon Stevin, s. 241–303.
177 Sarton, G.: History of Science, s. 34; Sarton, G.: Appreciation, s. 18–19. Srov. Řoutil, Michal: 

Na Východ od Antiochie: Řecké myšlení za hranicemi Byzance, 2.–8. století: Syrská tradice. In: 
Milko, Pavel: Úvod do byzantské fi lozofi e. Červený Kostelec 2009, s. 234.

178 K religióznímu kontextu středověké vědy v rámci islámu Sarton poznamenává: „Jak bychom 
mohli dosáhnout správného porozumění muslimské vědy, pokud bychom plně nepochopili 
její gravitaci kolem Koránu?“ In: Sarton, G.: Introduction, Vol. I, s. 5. Teologie v  době 
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Přesuňme nyní pozornost k poslední čtvrté podkapitole, jež se váže k relaci 
mezi:

4) vědou a  uměním. Zde si Sarton všímá několika zřejmých rozdílů: 
umělec obdivuje dílo svých předchůdců; vědec – vedle toho, že obdivuje od-
kaz svých předchůdců – tak také na něj přímo navazuje, jinými slovy: tento 
odkaz zpřítomňuje, tj. využívá jej hic et nunc. Sarton hovoří na jiném místě 
o tom, že vědecké poznání je jako jediné kumulativní a progresivní na roz-
díl např. od víceméně konzervativní religiozity či od proměnlivého umění.179 
Sarton nevidí v historii umění vývoj (resp. pokrok) v pravém slova smyslu: 
jedná se o manifestaci krásy jako takové a nelze s jednoznačností určit, jaké 
dílo je blíže k ideálu krásy či pravdy; takovéto tázání je ve sféře umění irele-
vantní. Jiným rozdílem mezi uměním a vědou, na který Sarton upozorňuje, 
je diference mezi subjektivním přístupem individua a objektivním přístupem 
vědce, jenž, přestože může pracovat o samotě, vždy se nachází v kolektivu 
svých předchůdců a současníků – a nezřídka pracuje s myšlenkou na blaho 
dalších generací. Nicméně historie vědy a umění se vzájemně doplňují a in-
spirují. V tomto smyslu George Sarton poznamenává: „stejně tak jako histo-
rie vědy nám poskytuje materiál evoluce lidského intelektu, tak by se mohlo 
dívat na dějiny umění a literatury jako na příběh evoluce lidské citlivosti. Dě-
jiny vědy jsou dějinami ideí; stejně tak dějiny umění by mohly být pojímány 
jako dějiny lidských snů. S tímto porozuměním je zřejmé, že tyto dvě historie 
se doplňují a osvětlují jedna druhou.“180 Vedle toho: dějiny umění jsou pro 
nás cenným zdrojem vědeckých informací. Dle Sartona „transmise umělec-
kých idejí může být často vystopována s pozoruhodnou přesností a tyto ideje 
necestovaly samotné; mnohé jiné, včetně vědeckých idejí, putovaly bezpro-
středně za nimi. Takto historik umění může pomoci v mnohém historikovi 
vědy.“181 V této souvislosti uvádí příklad relevance uměleckých děl (od antiky 
až po  17. století) pro pochopení vývoje chemie. Je stále potřeba zevrubně 

středověku představovala jádro vědy. Nelze dostatečně poznat náboženství bez znalosti 
středověké vědy a  vice versa. Pozitivní poznání nemůžeme defi novat na  základě našeho 
pojetí pozitivního poznání, nýbrž na  základě jejich. Pro člověka středověku náboženství 
představovalo dle Sartona „superpozitivní poznání“. Teologie a věda v kontextu středověkého 
myšlení nepředstavují dvě navzájem se vylučující kategorie, nýbrž představují symbioticky 
provázané entity. Sarton jednak detailně mapuje distinktivní aspekty islámského pozitivního 
poznání, jednak zdůrazňuje univerzální aspekty tohoto vědění, které mají schopnost přesahu 
do jiných kulturních oblastí, srov. Glick, T. F.: c. d., s. 498. 

179 Sarton, G.: Th e History of Science and the New Humanism, s. 10. Viz pozn. 59 výše. Zde by 
bylo možné Sartonovi oponovat ve smyslu, že i umělci navazují na výsledky svých předchůdců. 
Nicméně není to bezesporu tak podmiňující jako v případě vědců.

180 George Sarton; in: Sarton, G.: History of Science, s. 41.
181 George Sarton; in: Glick, T. F.: c. d., s. 493. 
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zkoumat odkaz uměleckých řemesel: umění keramiků, sklářů, kovotepců, 
klenotníků, malířů miniatur, emailérů. Sarton s  důrazem poznamenává: 
„Historie umění nám především pomáhá porozumět duchu a duši zmizelých 
civilizací. Z tohoto hlediska umělecká díla mají nesmírnou nadřazenost nad 
všemi ostatními manifestacemi lidské mysli; dávají nám kompletní a synte-
tický pohled na uplynulé časy; poskytují nám informace, které bezprostředně 
potřebujeme; zpřítomňují opět minulost.“182

Na konci podkapitoly pojednávající o vztahu mezi vědou a uměním se 
Sarton zmiňuje o roli, jíž v dějinách vědy sehrávají elegantní vědecké teorie 
a kdy je nutné brát v potaz při jejich evaluaci ze strany vědecké obce též styl: 
„Přeji si podotknout, že historie vědy je také do  jisté míry – možné méně 
nežli si někteří matematici myslí, ale mnohem více než předpokládají umělci 
– historií vkusu. Ponechme stranou externí krásu mnohých vědeckých děl, 
kdy mnozí vědci jsou skvělými spisovateli (pomysleme na Galilea, Descarta, 
Pascala, Goethea, Darwina) a kdy vlastní podstata jejich práce má často vel-
kou estetickou hodnotu. Vědci, kteří jsou lidmi vkusu, velmi často rozlišují 
vědecké teorie, jež jsou krásné a elegantní od  jiných teorií. Bylo by špatné 
ignorovat toto rozlišení, protože tato krása a harmonie, jež průměrný člověk 
nemůže vidět, ale vědec je vidí; toto rozlišení je extrémně hluboké a význam-
né. Někdo se může zeptat: »Tyto teorie, které jsou více krásné – jsou více 
pravdivé?« Ať je to jakkoliv, snadněji se tyto teorie uchopují a jsou plodnější; 
a pro tyto důvody samé stojí za to jim dávat přednost.“183 

Sarton si dobře uvědomoval, že je nutno pro historické zkoumání vědec-
kého vývoje s ohledem na důležitý společenský a obecně civilizační význam 
vytvořit širší pedagogickou základnu výuky oboru historie vědy na akade-
mické úrovni. V  tomto smyslu belgický učenec vyjadřuje přesvědčení, že 
182 George Sarton; in: Sarton, G.: History of Science, s. 41.
183 George Sarton; in: tamtéž, s. 42–43. V této souvislosti je možné zmínit příklad z kvantové 

fyziky, kdy se rozhodovalo o dvou nesourodých teoriích. O dané situaci píše historik vědy 
Gerald Holton (nar. 1922) ve  své knize Věda a  antivěda: „Takže podle Planckova mínění 
jsme zde měli dvě nedokázané a  nevyvrácené teorie. A  v  tomto rozhodujícím momentě, 
když autoritativní Planck předložil svému vynikajícímu publiku na výběr dva protichůdné 
postuláty, a  tudíž i  dvě protichůdné koncepce reality, dodal několik vět, které si opravdu 
zaslouží, aby se staly být zlatým hřebem každé budoucí teorie vědecké rétoriky: »Tyto dva 
postuláty, jak se zdá, nemohou být sjednoceny; a  to nás vede k  otázce: kterému postulátu 
(Lorentzovu-Einsteinovu nebo Abrahamovu) dát přednost? Pokud jde o mne, Lorentzův je 
mi vlastně sympatičtější. (Mir ist das Lorentzsche eigentlich sympatischer.)«“ Gerald Holton 
dále situaci komentuje těmito slovy: „Když šlo do tuhého a mělo se rozhodnout za situace, 
kdy chyběly smysluplné rozdíly, které by bylo možno získat newtonovským „Rozumem 
a Experimenty“, nabyla na významu vnitřní motivace: tedy pocit sympatie, sourodosti spíše 
s  jedním obrazem světa než s  jeho opakem, tedy rozhodnutí založené na  osobním vědeckém 
vkusu.“ In: Holton, Gerald: Věda a antivěda. Praha 1999, s. 114.
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v rámci vzdělávacího curricula jeho doby, jež se konkrétně vztahovalo k dě-
jinám civilizace, je stále více místa (přestože nikoliv zdaleka v míře dostateč-
né, jak by si předmět zasluhoval) věnováno dějinám vědy, nežli tomu bylo 
v dobách dřívějších.184 Tento prostor se výraznou měrou rozšířil právě díky 
Georgu Sartonovi – díky jeho celoživotnímu vědeckému působení, oddanos-
ti myšlence a v neposlední řadě jeho nesmírné píli. Jak kniha Th e History of 
Scien ce and the New Humanism, tak publikace Th e Life of Science: Essays in the 
History of Civilization mimo jiné přinášejí návrhy na pedagogické uchopení 
předmětu na vysokoškolské úrovni, tj. uspořádání výuky v určitém sledu, po-
žadavky na profesory vyučující dějiny věd apod. Vedle jazykové vybavenosti 
(angličtina a další dva světové jazyky jsou podmínkou, schopnost četby la-
tinských textů, popř. řeckých185) Sarton klade přísné požadavky na historiky 
vědy, kteří by měli být odborně znalí jedné vědní disciplíny (nejlépe dvou). 
Dále by měli být obeznámeni s paleografi í, scholastickou fi lozofi í a církevní 
historií. Měli by mít samozřejmě znalosti dějin vědy a kulturně-politických 
dějin s ohledem na specializaci detailního pokrytí určité celé éry či kultu-
ry. V této souvislosti Sarton hovoří o vertikální a horizontální specializaci.186 
Vertikální specializace se týká specializace v  jedné vědní disciplíně dějin 
vědy (jako jsou např. dějiny matematiky, astronomie nebo fyziky) prostu-
pující všemi časovými periodami. Horizontální rovina se týká sledování vy-
brané specializace napříč všemi civilizacemi a kulturami v určitém časovém 
ukotvení, přičemž jsou detailně akcentovány všechny ostatní vědy (protože 
vývoj věd je navzájem spjatý) a  jiné roviny (intelektuální, duchovní, spole-

184 “On the other hand, the historian of civilization can no longer remain unacquainted with the 
history of science. Some of the most recent historical manuals contain paragraphs devoted to 
it. It is true, the space allowed is rather scanty, but that is a beginning. I feel confi dent that, 
before long, general histories will be written in which the history of science, far from being 
banished to some obscure corner, will be the very center of the picture. Is not science the most 
powerful factor of evolution?” In: Sarton, G.: History of Science, s. 35.

185 V  této souvislosti stojí za  zmínku skutečnost, že samotný George Sarton byl polyglotem. 
Byl velmi dobře obeznámen s  latinou a řečtinou. Jako rodilý Belgičan (ze tří čtvrtin Vlám 
a z jedné Valon; Cohen, B. I.: George Sarton, s. 286; Pyenson, L.: c. d., s. xxxiii; Sarton, E. M.: 
c. d., s. [xi]) ovládal vlámštinu a francouzštinu. Dále ovládal: angličtinu, němčinu, italštinu, 
švédštinu, španělštinu a portugalštinu; viz Cohen, B. I.: George Sarton, s. 296; Garfield, E.: 
c. d., s. 121; srov. Singer, D. – Singer, Ch.: c. d., s. 307. O jeho pokročilém studiu arabštiny 
jsme se v textu již zmínili. Na rudimentární úrovni znal hebrejsky, čínsky a turecky; Cohen, B. 
I.: George Sarton, s. 296. Ve svých požadavcích na historiky vědy Sarton zdůrazňuje jazykovou 
vybavenost, a to s důrazem jak na latinu a řečtinu, tak na světově rozšířené moderní jazyky, 
přičemž pro anglicky mluvící vědce francouzština a němčina představují bezpodmínečnou 
nutnost. Angličtina je Sartonem vnímána jako lingua franca moderní La République des 
Lettres.

186 Sayili, A.: c. d., s. 505.
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čenské, politické, ekonomické apod.), jež souvisejí se zkoumanou vědeckou 
disciplínou a se sledovaným obdobím.187 Historik vědy je jednak historikem, 
a jednak fi lozofem. Historikem proto, aby měl smysl pro historickou přesnost 
a aby se vyhnul historickým chybám se stejnou intenzitou, jako je tomu u vy-
stříhání se omylů logických či vědeckých. Filozofem proto, aby byl ochoten 
vidět pozadí myšlenek před tím, než o nich vynese úsudek.188

Profesor Sarton byl skvělým a velmi oblíbeným pedagogem na Harvard-
ské univerzitě. Roku 1936 byl na Harvardské univerzitě akreditováno dok-
torské studium oboru dějiny vědy (ofi ciální název: „History of Science and 
Learning“).189 Prvním studentem, který získal pod Sartonovým vedením titul 
PhD. z dějin vědy, byl Aydin M. Sayili (1913–1993) z Ankary (doktorát získal 
roku 1942). Jeho dizertace nesla název: Institutions of Science and Learning 
in the Muslim World. Zaměřovala se na  intelektuální úlohu knihoven, ma-
dras, observatoří, nemocnic. Tato problematika nasměrovala Sayiliho další 
zkoumání, které vyústilo v jeho hlavní dílo Th e Observatory in Islam and Its 
General Place in the History of the Observatory (1960).190 Sayili se po návratu 
do rodného Turecka velmi zasadil o ustavení katedry dějin vědy s doktor-
ským programem. 

Prvním americkým studentem, jež získal doktorát pod Sartonovým ve-
dením (roku 1947), byl I. Bernard Cohen.191 Již v letech 1938 až 1941 působil 
jako Sartonův asistent v Carnegie Institution. Měl na starosti četbu a anota-
ce článků pro Critical Bibliographies obsažené v  Isis, kontroloval vysázené 
verze před tím, než byly odeslány tiskaři.192 V roce 1941 Sarton v písemné 
korespondenci s prezidentem Harvardské univerzity, Jamesem B. Conantem, 
hovoří o Cohenovi těmito slovy: „nejlepší student, kterého jsem dosud měl 

187 Sarton uvádí v knize The Study of the History of Science k metodologii historika vědy příklad: 
historik vědy by měl studovat: „(1) Th e development of one branch of science, say, astronomy, 
or of a smaller fi eld, say, geodesy. (2) Th e development of science and learning during a special 
period, say, fourteenth century. (3) Th e development of science and learning within a certain 
country, or by the people of special race or faith, or by the people using special language. 
E. g., Italian science, Arabic or Islamic science, the scientifi c content of post-classical Latin 
literature.“ In: Sarton, G.: Th e Study of the History of Science, s. 27 (srov. rovněž obr. 6 
na s. 29).

188 Hay, William H.: George Sarton: Historian of Science and Humanist. American Scientist, 
vol. 41, 1953, no. 2, s. 285.

189 Cohen, B. I.: Th e Isis Crises, s. S30.
190 Více viz Russel, G. A.: Eloge: Aydin Sayili, 1913–1993. Isis, vol. 87, 1996, no. 4, s. 674. 
191 Dauben, Joseph W. – Gleason, Mary Louise – Smith, George E.: Seven Decades of History 

of Science: I. Bernard Cohen (1914–2003), Second editor of Isis. Isis, vol. 100, 2009, no. 1, s. 11. 
K Sartonovým přednáškám očima I. Bernarda Cohena viz Harvey, J.: c. d., S274.

192 Sarton, G.: Th e History of Science in the Carnegie Institution, s. 627.
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z vybrané skupiny tisíce lidí. Je rovněž jediným, kterého bych mohl trénovat 
kompletně a jeho připravenost pro práci v mé oblasti je dobrá z jakéhoko-
liv úhlu pohledu, vědeckého, fi lozofi ckého, historického a lingvistického. Je 
mnohem lépe vybaven, nežli jsem byl já v jeho věku.“193 V roli druhého edi-
tora Isis (po  Sartonově rezignaci) působil I. Bernard Cohen od  roku 1947 
do roku 1952. S pomocí Henryho Guerlaca (1910–1985) a jiných reorganizo-
val členění Critical Bibliographies, jejichž sestavování se začalo řídit primárně 
tématickými okruhy a nikoliv již chronologickou posloupností.194 Příspěvky 
pro Isis byly předkládány ediční radě (včele s Cohenem) k posouzení, která 
v tomto období zahrnovala učence, kteří se podíleli na ustavení oboru dějiny 
vědy v americkém akademickém prostředí: Marshalla Clagetta, I. E. Drab-
kina, Johna F. Fultona, Henry Guerlaca a  Conwaye Zirkleho.195 I. Bernard 
Cohen se ve svém díle především soustředil na problematiku novodobé fy-
ziky. Jeho dizertace z roku 1947 zaměřená na dílo Isaaca Newtona a Benja-
mina Franklina později vyšla v  přepracované formě pod názvem Franklin 
and Newton: An Inquiry into Speculative Newtonian Experimental Science and 
Franklin’s Work in Electricity as an Example Th ereof (1956). Cohen byl edi-
torem vydání Isaac Newton’s Papers and Letters in Natural Philosophy (1958) 
a Principia (1999). O nové edici Newtonových Principií začal přemýšlet pod 
vlivem Alexandra Koyrého již roku 1956.196 Velmi populární knihou se stalo 
Cohenovo dílo Th e Birth of a New Physics (1960). Dalším Cohenovým vý-
znamným spisem bylo dílo Th e Newtonian Revolution: With Illustration of the 
Transformation of Scientifi c Ideas (1980). 

Mezi Sartonovy žáky nutno připočíst i výše uvedeného Henryho Guerla-
ca, který se na konci třicátých let přeorientoval od studia chemie a biochemie 
k dějinám vědy.197 Ve své dizertaci se zaměřil na problematiku slavné školy 
určené pro vojenské inženýry École royale du génie de Mézières před revo-
lučním rokem 1789. Později si získal renomé svými pracemi o Lavoisierovi: 
Lavoisier – the Crucial Year (1961) a Antoine-Laurent Lavoisier, Chemist and 
Revolutionary (1975). Guerlac se výraznou měrou zasadil o založení oboru 
dějiny vědy při Cornell University. 

Doris C. Hellmanová (1910–1973), studentka Radcliff e College, praco-
vala na přelomu dvacátých a třicátých let na své diplomové práci pod Sar-

193 George Sarton; in: Harvey, J.: c. d., S277.
194 Dauben, J. W. – Gleason, M. L. – Smith, G. E.: c. d., s. 15.
195 Tamtéž, s. 15, 21.
196 Tamtéž, s. 18.
197 Sayili, A.: c. d., s. 517.
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tonovým vedením.198 Později se proslavila anglickým překladem biografi e 
Maxe Caspara Johanennes Kepler (1959) a vlastními díly o exaktních vědách 
v renesanci, především knihou Th e Comet of 1577: Its Place in the History of 
Astronomy, 1971 (jednalo se o její přepracovanou dizertaci z roku 1944).

Frederick G. Kilgour (1914–2006) navštěvoval Sartonovy přednášky 
ve stejné době jako Aydin M. Sayili.199 Kilgour působil jako asistent ředitele 
Harvard University Library. V roce 1967 byl mezi zakládajícími členy OCLC 
(Online Computer Library Center), jehož vlajkovou lodí se stala databáze 
WorldCat – největší mezinárodní bibliografi cká databáze na světě. 

Zmiňme se rovněž o  dvou mladých harvardských posluchačích, kteří, 
přestože nepatřili k „přímým“ adeptům historie vědy, nýbrž byli studenty ji-
ných fakult, byli zásadní měrou ovlivněni Sartonovými přednáškami a kon-
zultacemi. Prvním je sociolog Robert K. Merton (1910–2003), jenž ve svých 
textech s velkou vděčností vzpomínal na svého inspirujícího učitele.200 Mer-
tonovy recenze a několik studií o sociologických aspektech vědy bylo publi-
kováno v Isis. Zde rovněž byl otištěn text, na němž spolupracoval Merton se 
svým školitelem Pitirimem A. Sorokinem Th e Course of Arabian Intellectual 
Development, 700–1300 A. D.: A Study in Method (vol. 22, s. 516–524, 1935). 
Jeho dizertační práce Science, Technology and Society in Seventeenth-Centu-
ry England vyšla roku 1938 v Osiridu (vol. 4, s. 360–632). Druhým studen-
tem byl budoucí reprezentant behaviorální psychologie Burrhus F. Skinner 
(1904–1990), který byl na  počátku dvacátých let jako student Hamilton 
College prostřednictvím Sartonových přednášek o Ernstu Machovi, propa-
gátorovi vědeckého empiricismu a logického pozitivismu, ovlivněn ve svém 
dalším profesním nasměrování.201

K  Sartonovu pedagogickému vlivu Dorothy Stimsonová (1890–1988) 
ve svém článku Dr. Sarton and the History of Science Society (1957) pozna-
menává: „His teaching trained younger people in his methods and his point 
of view. Most of all, his unremitting maintenance of the highest standards 
of scholarship, his whole-souled devotion to his self-imposed task, and his 
integrity are certain to keep his memory alive for years to come.“202 Stimso-
198 Tamtéž; srov. Harvey, J.: c. d., S278.
199 Sayili, A.: Sayili, A.: c. d., s. 517.
200 Především Merton, R. K.: c. d., s. 470–486.
201 Holton, G.: Věda a antivěda, s. 35; Eddy, Mark Alan: Architects of the Self: Social Scientist 

and the Construction of the Individul in Postwar America. University of Oklahoma 2004, s. 50 
(dizertace).

202 George Sarton; in: Stimson, D.: Dr. Sarton, s. 284. Kolem roku 1971 napsal May Sartonové 
neznámý někdejší student George Sartona tuto vzpomínku: „I took one course under George 
Sarton as an undergraduate at Harvard. He was for me a model of what a scholar should be 
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nová o pět let později v předmluvě k Sartonovým vybraným studiím napsala: 
„Po čtyři desetiletí jméno George Sartona bylo prakticky synonymem dějin 
vědy.“203

Význačný anglický pár v oblasti dějin vědy Charles Singer204 a jeho žena 
Dorothea Waley Singerová (1882–1964) charakterizují belgického polyhisto-
ra, pedagoga a zakladatele oboru historie vědy slovy: „Sarton was surely one 
of the great teachers of our age. (…) It was because he was superb organizer 
of knowledge and an unrivaled integrator, and because these powers came 
to him with extraordinary devotion to learning, uniquely clear vision of its 
object, an Olympian fi rmness of purpose, and a quite exceptional industry 
and linguistic equipment. For about the last twenty years of his life, he was 
probably the most widely learned scholar in the world. (…) He was (…) one 
of the most important intellectual infl uences of our time, for he defi ned, illus-
trated and developed as a new discipline the study of the history, principles 
and method of science. (…) No infl uence has been more potent than that of 
George Sarton in conditioning our thoughts for the new or rather renewed 
view of human brotherhood. (…) His leadership opened to us a new recogni-
tion of our relationship with other civilizations and how this relationship has 
infl uenced us (…) Th e example of his selfl ess and untiring study and teach-
ing has shown us how the pursuit of knowledge of the history of scientifi c 
ideas can deepen our understanding of current developments of scientifi c 
thoughts and thereby of the whole stream of our ideas (…)“205 

and what I wanted to be. Although he was fantastically learned, he took such a joy in his study 
that it was never labored or pedantic, but rather a means of grace. He was utterly modest and 
self-eff acing: I think he never got over his surprise that so many students wanted to hear him 
speak on the history of science. And he was kind: when I was in military service in India in 
1944 he twice wrote to me, something no other professor did.“ In: Sarton, May: Th e House 
by the Sea: A Journal. New York 1977, s. 77.

203 Dorothy Stimsonová; in: Stimson, D.: Sarton on the History of Science, s. v.
204 Charles Singer se záhy stal jedním ze členů ediční rady Isis. 
205 Singer, D. – Singer, Ch.: c. d., s. 307–308, 309, 310.
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Závěr

Sartonovi čtenáři byli očarováni jeho jasným narativním stylem, erudicí, 
schopností nalézat souvislosti a vzájemně je adekvátně propojovat, příhod-
ností příměrů a v neposlední řadě jeho silným humanismem nejryzejší pova-
hy, který prostupuje celým jeho dílem a životem. Nejenom že se snažil formou 
přístupnou širokému čtenářstvu přiblížit i ty nejodlehlejší abstraktní končiny 
vědeckého uvažování, ale využíval veškerých vhodných příležitosti, aby zdů-
raznil ideové zaměření dějin vědy, přínosné pro intelektuální a duchovní roz-
voj celého lidstva jako celku. George Sarton v duchu „nového humanismu“ 
usiloval o překlenutí propasti mezi exaktními a přírodními vědami na jedné 
straně a vědami humanitními na straně druhé s cílem manifestace ideje jed-
noty lidského poznání napříč prostorem a časem. Sarton byl propagátorem 
myšlenky relevance dějin věd pro pochopení vývoje civilizačních okruhů, 
organizátorem vědecké spolupráce (Isis a Osiris jsou zářnými příklady této 
mezioborové spolupráce mezi kontinenty) a velkým inspirátorem.

Dejme na závěr slovo samotnému Georgu Sartonovi, který říká: „Musíme 
se pokusit zlidštit vědu,206 lépe ukázat její rozličné vztahy s jinými lidskými 
aktivitami – její vztahy s  naší vlastní povahou. Toto nesníží vědu; naopak 
věda zůstane v centru lidské evoluce a jejím nejvyšším cílem; zlidštit ji ne-
znamená učinit ji méně důležitou, ale více významnou, více impozantní, více 
přívětivou. 

Nový humanismus (…) bude mít následující konsekvence: vyprostí nás 
z  mnoha lokálních a  národnostních předsudků a  také z  mnoha obecných 
předsudků naší vlastní doby. Každý věk má samozřejmě své vlastní předsud-
ky. Stejně tak jako cestování je jediným způsobem, jak se zbavit místních 
předsudků – tak podobně, abychom se vyprostili z časového omezení, mu-
síme putovat napříč věky. Náš věk není nezbytně nejlepší ani nejmoudřejší, 
a v každém případě není poslední! Musíme připravit příští a já doufám, že 
lepší.“207

206 Srov. pasáž obsaženou v  článku An Institute for the History of Science and Civilization, in: 
Science, 45, 1917, s. 284–285: „the more science enters in our lives, the more it must be 
‘humanized,’ and there is no better way to humanize it than to study its history“, citováno 
in: Maienschein, Jane: Rethinking Sarton’s Institute for History of Science and Civilization 
– Virtually. Isis, vol. 100, 2009, no. 1, s. 95. Srov.: „Nový humanismus je v podstatě zlidštění 
vědy nebo spíše její reintegrace s jinými prvky naší kultury.“ George Sarton; in: Sarton, G.: 
Knowledge and Charity, s. 18. 

207 Sarton, G.: History of Science, s. 57.
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Post scriptum:

V roce 1952 byla udělena Georgu Sartonovi medaile (nesoucí jeho jmé-
no) za celoživotní přínos pro oblast historie vědy.208 Během proslovu o sobě 
a své kariéře pronesl tato slova: “Scholars of a later age reviewing my life will 
sometimes wonder whether I was crazy; I was not crazy, but seemed to be, 
because I was overwhelmingly dominated by two passions, a passion for sci-
ence and another equally ardent one for the humanities … It is impossible 
to live reasonably without science, or beautifully without arts and letters. He 
who studies the history of science and teaches it should always remain in 
touch with the living science of his own time … Th e past cannot be separated 
from the present without grievous loss. Th e present without its past is insipid 
and meaningless; the past without the present is obscure. Th e life of science, 
like the life of art, is eternal, and we must view it from the point of view of 
eternity.”209

Resumé

George Sarton (1884–1956): 
zakladatel oboru dějiny vědy

Vedle hlavního cíle tohoto článku, tj. nastínění života a díla George Sar-
tona (1884–1956), bylo vymezení (dle George Sartona) vztahů mezi historií 
vědy a jinými oblastmi lidského duchovního a intelektuálního světa (nábo-
ženství, technologie, vizuální a  dekorativní umění) a  mezi výše uvedenou 
disciplínou a  civilizací jako takovou. Věda jako „systematizované pozitivní 
poznání“ – v Sartonově pohledu – má sílu být neomezeně otevřená změnám 
a  jako jediná lidská činnost opravdově kumulativní a  pokroková. Proto je 
její místo uvnitř civilizace velmi významné. A tím i dějiny vědy mají svou 
relevantní úlohu. Z tohoto hlediska závisí osud civilizace na vývoji vědy nebo 
na její stagnaci či úpadku. Historie vědy pomáhá porozumět lidskému posta-
vení ve světě a „zvýšit naši účast v kosmické evoluci“. Tento článek se rovněž 
zaměřil na Sartonův koncept „nového humanismu“ snažícího se překlenout 
propast mezi exaktními a přírodními vědami na jedné straně a humanitními 

208 K dalším oceněním, jichž se Sartonovi dostalo viz Cohen, B. I.: George Sarton, s. 299–300; 
Sarton, E. M.: c. d., s. xiii.

209 George Sarton; in: Garfield, E.: c. d., s. 124–125. 
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obory na straně druhé. Sartonovým cílem bylo vytvoření prostoru pro vzá-
jemné porozumění a spolupráci různých vědeckých přístupů. Jsou to právě 
dějiny vědy, které mají toto poslání naplnit. 

Klíčová slova: George Sarton (1884–1956), dějiny vědy, nový humanis-
mus

Summary

George Sarton (1884–1956): 
the Founder of the History of Science Branch

Beside the main aim of present paper, i.e. to delineate life and work of 
George Sarton (1884–1956), was to determine (according to George Sarton) 
the relations between history of science and other spheres of human spiritual 
and intellectual world (religion, technology, visual and decorative art) and 
between above mentioned discipline and civilization as such. Science as 
“systematized positive knowledge” – in Sarton’s view – has the power to be 
indefi nitely open to changes as well as to be truly cumulative and progressive 
as the only human activity. Th erefore its place within the civilization is of high 
importance. According to that position a history of science is relevant as well. 
From this point of view fate of civilization is depended on the development 
of science or onto her stagnation or decline. History of science helps to 
understand the human position within the world and “to increase our part 
in the cosmic evolution”. Th is paper was focused also on Sarton’s concept of 
“new humanism” bridging the gap between the exact and natural sciences 
on one side and humanities on the other one. Sarton’s aim was to make 
a place for a mutual understanding and co-operation of diff erent scientifi c 
approaches. It is the history of science, which has a task to fulfi ll this mission. 

Key words: George Sarton (1884–1956), history of science, new huma-
nism
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Smlouva o vydávání chetitských textů 
a rozluštění chetitského jazyka1 

I. část

Šárka Velhartická

Text studie je rozdělen do  dvou částí. V  prvním oddíle (v  čísle 53/2018) 
publikujeme dokumenty chronologicky spadající do  období před uzavřením 
smlouvy. Druhá část článku, zaměřená na pobyt Bedřicha Hrozného v Istan-
bulu včetně textu smlouvy, bude uveřejněna v čísle 54/2018.

Při objevu mnoha hliněných tabulek popsaných klínovým písmem v cen-
trální Anatolii na počátku 20. století stála předovýchodní archeologie před 
velkým množstvím nově se zrodivších otázek. Tento nález, který se podařil 
německým a tureckým archeologům, znamenal převrat v interpretaci nejen 
starověkých dějin, ale následně zásadním způsobem ovlivnil zejména lingvi-
stické bádání a srovnávací jazykovědu.

Při archeologickém výzkumu hlavního města kdysi mocné Chetitské říše, 
Boğazköy,2 bylo odkryto velké množství textů sepsaných v již známém a roz-
luštěném písmu – klínopisu –, ale pro badatele novým, dosud neznámým 
jazykem. Staroorientalisté byli v době tohoto objevu schopni číst klínopisné 
texty z oblasti Mezopotámie psané sumersky a akkadsky, tyto jazyky se vy-
učovaly na evropských univerzitách a byly překládány do evropských jazyků, 
avšak nově nalezeným anatolským textům nebylo možné porozumět. Jejich 
objevitel, německý učenec Hugo Winckler, se o to od prvního okamžiku po-
koušel – avšak dařilo se mu číst pouze ty texty, které byly psány již zmíněný-
mi známými jazyky.

Německá orientální společnost se dostala do neobvyklé situace, kdy zá-
jem o rozluštění této záhady byl mimořádný a nejen odborníci, ale i laická 
veřejnost, se o tento objev živě zajímali a pokoušeli se zajistit si účast na jeho 
1 Za poskytnutí cenných rad a informací bych chtěla poděkovat panu prof. dr. Joachimu Mar-

zahnovi, který mi umožnil přístup do archivu Německé orientální společnosti v Berlíně. Do-
chované dokumenty zde předkládám v překladu do českého jazyka.

2 K dějinám chetitologického bádání viz nejnověji Siegelová, Jana: Sto let chetitologie / Hundert 
Jahre Hethitologie. In: VelhartickÁ, Šárka: Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie / Bedřich 
Hrozný and 100 Years of Hittitology. Praha 2015, s. 63–80. K pobytu Hrozného v Istanbulu 
viz Alaura, Silvia: Bedřich Hrozný a Říšské osmanské muzeum v Cařihradě v době vypuknutí 
první světové války / Bedřich Hrozný and the Imperial Ottoman Museum in Constantinople at 
the Outbreak of World War I. Tamtéž, s. 126–138.
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studiu. Jedním z odborníků, kteří se od počátku snažili získat přístup k těmto 
pramenům a zkusit štěstí při jejich luštění, byl i český rodák Bedřich Hroz-
ný z Lysé nad Labem. Hrozný, který vystudoval orientalistiku ve Vídni, tou 
dobou na vídeňské univerzitě přednášel a působil jako knihovník místní uni-
verzitní knihovny a měl za sebou i zahraniční stáže v Berlíně a Londýně, sám 
uvádí ve svém životopise:

„V letech 1906–1907 a 1911–1912 podařilo se totiž berlínskému assyrio-
logovi H. Wincklerovi objeviti v ruinách hethitského hlavního města Chat-
tušaš, v dnešním Boghazköi v Malé Asii, klínopisný archiv králů hethitských, 
kolem 10 000 hliněných tabulek a fragmentů. Byly-li nám hieroglyfi cké ná-
pisy hethitské nejen nesrozumitelny, nýbrž i nečitelny, byly klínové tabulky 
hethitské z  Boghazköi nám sice nesrozumitelny, ale písmo klínové nám je 
umožňovalo alespoň čísti. Byla tak přece naděje, že se podaří během doby 
rozluštiti i  řeč. Již r. 1910 přihlásil jsem se u prof. Wincklera za  spolupra-
covníka na nápisech hethitských, za něhož jsem byl jím velmi ochotně při-
jat, třebaže jsem té doby musil ještě pracovati na svém nedokončeném ještě 
,Obilí‘. Zatím pracoval na nálezu boghazköjském Winckler sám, tehdy ovšem 
již vážně nemocný, dále assyriologové prof. Böhl z Grooningen a Dr. Weid-
ner z Berlína. Po smrti Wincklerově (r. 1913)3 byl jsem Německou orientální 
společností vydáváním nápisů hethitských ofi cielně, notářskou smlouvou, 
v únoru 1914, pověřen i já a tak jsem se v dubnu téhož roku mohl se svou 
ženou odebrati do Cařihradu, abych v tamějším museu nápisy tyto kopíro-
val. Současně se mnou, již od 1. ledna 1914, pracoval v Cařihradě na týchž 
nápisech též assyriolog Dr. Figulla z Berlína, kdežto na nápisech, nalézajících 
se v Berlíně, pracovali tehdy kromě zmíněného již Dra Weidnera též assyrio-
logové prof. Delitzsch, můj někdejší učitel, a Dr. O. Weber.

V  horečném přímo tempu počal jsem kolem 10. dubna 1914 v  museu 
nad Zlatým Rohem kopírovati hethitské nápisy pro ofi cielní edici, abych tak 
dohonil časový předskok, jejž měli přede mnou zmínění pánové. Vedle toho 
přepisoval jsem si rychle písmem latinským i nápisy jiné, jichž jsem v písmě 
klínovém vydávati nemínil, abych tak měl rozsáhlejší materiál pro své luš-
tění řeči hethitské. Doma pak ve svém bytě v Modě na asijském břehu moře 
Marmarského večer a dlouho do noci jsem excerpoval jednotlivá slova he-
thitská z těchto nápisů a seřazoval je ve slovníky, a to nejen alfabeticky podle 
jejich počátku, nýbrž i podle jejich koncovek. I takovýchto slovníků a tergo 
bylo třeba, měl-li jsem s nadějí na úspěch se pokusiti o určení neznámých 
nám ještě gramatických tvarů hethitských. Tak jsem pracoval v Cařihradě až 
do konce srpna 1914, když nás vypuklá zatím válka světová přinutila k ná-

3 Vedoucí boğazköyských vykopávek Hugo Winckler zemřel 19. 4. 1913.
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vratu do Vídně. Než v tu dobu měl jsem opsáno již takové množství nápisů 
hethitských, že jsem i ve Vídni mohl pak pracovati dále na luštění této vele-
důležité řeči.“4

Zmíněné údaje, které Bedřich Hrozný uvedl v roce 1931 ve svém živo-
topise, je možné doložit i dosud nepublikovanými a po sto let uchovávaný-
mi dokumenty v  korespondenci Německé orientální společnosti. A  nejen 
z právě citovaných řádek, které sepsal sám Hrozný, vyplývá, jak intenzívně 
usiloval o možnost účastnit se ofi ciálně luštění nově nalezené řeči z Boğaz-
köy. Po Wincklerově smrti byl vedením vydávání chetitských textů pověřen 
Otto Weber,5 který ještě v  červnu 1913 odjel do  Cařihradu, kde se setkal 
s  ředitelem muzea Halilem Edhemem Beyem6 a  podařilo se mu dojednat 
pokračování německých vykopávek v Boğazköy i publikaci nalezených klí-
nopisných textů. Otto Weber také ze své pozice Německé orientální spo-
lečnosti navrhl, aby se publikování textů přímo v  Cařihradě ujal Hugo H. 
Figulla,7 který rok předtím promoval u Bruno Meissnera ve Vratislavi prací 
Der Briefwechsel Belibnis. Historische Urkunden aus der Zeit Assurbanipals 
a působil na Friedrich-Wilhelms-Universität v Berlíně. V listopadu 1913 pak 
Otto Weber navrhl, aby byl ke zpracovávání textů přizván i Bedřich Hroz-
ný, který přednášel assyriologii na vídeňské univerzitě. V archivu Německé 
orientální společnosti se dochovala jak smlouva se dvěma hlavními prota-
gonisty luštění chetitštiny, Hugo H. Figullou a Bedřichem Hrozným (oproti 
očekávání však v archivu DOG fi nální verze smluv mezi dokumenty chybí 
a jsou zde uloženy pouze jejich koncepty; jeden z předpokládaných dvou ori-
ginálů Hrozného smlouvy se dochoval v jeho pražské pozůstalosti), tak např. 
i pozvánka na Hrozného přednášku 24. listopadu 1915, kdy poprvé veřejnos-
ti představil rozluštění chetitštiny, a dále i vzájemná korespondence z obdo-
bí, kdy oba badatelé pobývali v Istanbulu za účelem kopírování chetitských 
klínopisných tabulek,8 mezi Bedřichem Hrozným, Hugo H. Figullou, Bruno 

4 Hrozný, Bedřich: Vlastní životopis v kostce. Venkov, XXVI/1, 1.I.1931, supplement s. 2.
5 Otto Weber (1877–1928), německý orientalista, stal se druhým ředitelem Předovýchodního 

oddělení Berlínských muzeí a hlavním vydavatelem nalezených chetitských textů.
6 Halil Edhem Eldem (1861–1938), ředitel istanbulského muzea, viz Bittel, Kurt: Halil, 

Edhem. Reallexikon der Asyriologie (dále jen RlA), 4, 1. Lieferung, 1972, s. 59.
7 Hugo Heinrich Figulla (1885–1969), viz např. Ebeling, Erich: Figulla. RlA, 3, 1957–1971, 

s. 61–62; Oberheid, Robert: Emil O. Forrer und die Anfänge der Hethitologie. Eine wissen-
schaft shistorische Biografi e. Berlin – New York 2007, s. 362–362 a Weidner, Ernst: Nachruf 
H. H. Figulla. Archiv für Orientforschung (dále jen AfO), 23, 1970, s. 220.

8 V archivu Německé orientální společnosti se mimo jiné dochoval i dřívější dopis Bedřicha 
Hrozného adresovaný archeologovi Robertu Koldeweyovi ohledně nálezu obilí (DOG II. 
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Güterbockem9, Eckhardem Ungerem10 a  Otto Weberem. Celkem se jedná 
o sedm dopisů z let 1912/13,11 24 dopisů z roku 191412 a rovněž dopisy a po-
hlednice z pozdějších let až do roku 192813 (adresáty jsou nově i Heinrich 
Schäfer14 a Walter Andrae15). Souhrnem se tedy jedná o cca. 50 dokumentů. 
Dopisy jsou psány německy a zde je překládáme do českého jazyka.

Z  nejstaršího v  archivu DOG doloženého dopisu (28. listopadu 1913), 
který psal Bedřich Hrozný,16 se dozvídáme, že Otto Weber informoval Bedři-
cha Hrozného o možnosti účastnit se luštění klínopisných textů nalezených 
v Boğazköy. Profesoru Güterbockovi píše Hrozný svůj dopis z Vídně, kde v té 
době žil a působil:

Velevážený pane profesore,
Před nějakým časem jsem obdržel dopis od pana prof. dr. Webera z Ká-

hiry, v němž mi sděluje, že Německé orientální společnosti předložil žádost 
zapojit mě do vydávání textů z Boghazköi. Toto sdělení mě samozřejmě na-

Ausgrabungen, 1.2.18.3. Brief, Hrozny an Koldewey, Wien, 15. 08. 10. Viz Velhartická, 
Šárka: Orientalista Bedřich Hrozný – rozluštitel chetitského jazyka ve světle nově objevených 
dokumentů / Th e Orientalist Bedřich Hrozný – the Hittite Language Decipherer in the Light of 
Newly Discovered Documents. In: Velhartická, Šárka: Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie 
/ Bedřich Hrozný and 100 Years of Hittitology. Praha 2015, s. 46).

9 Bruno Güterbock (1858–1940) působil po  dlouhá léta jako tajemník Německé orientální 
společnosti. Promoval roku 1882 na univerzitě v Královci (Kaliningrad, do roku 1946 Kö-
nigsberg), roku 1928 obdržel medaili za  zásluhy od  Královské Pruské akademie věd. Jeho 
manželkou byla švýcarsko-rakouská spisovatelka Grethe Auerová (1871–1940), jejich synem 
byl pozdější významný chetitolog Hans Gustav Güterbock (1908–2000).

10 Eckhard Unger (1884–1966), německý staroorientalista a archeolog, vedoucí Předovýchodní-
ho oddělení Berlínských muzeí v Cařihradě.

11 Tj. jeden koncept dopisu Bruno Güterbocka Hroznému, dva dopisy Hrozného Güterbockovi 
a jeden dopis adresovaný představenstvu DOG, a dále celkem tři dopisy Figully Güterboc-
kovi.

12 Tj. tři dopisy Bruno Güterbocka Figullovi, sedm dopisů Figully Güterbockovi, devět dopi-
sů Hrozného Güterbockovi, po jednom dopise Figully Otto Weberovi a Eckhardu Ungerovi 
a dva dopisy Eckharda Ungera Bruno Güterbockovi a jeden Hugo Figullovi.

13 Tj. Hrozného dopis a  pohlednice Heinrichu Schäferovi a  Schäferův dopis Hroznému, dvě 
pohlednice Hrozného Otto Weberovi a pohlednice Figully Güterbockovi a dopis Walteru An-
draemu.

14 Heinrich Schäfer (1868–1957), německý egyptolog, od roku 1888 působil v berlínských Krá-
lovských muzeích.

15 Walter Andrae (1875–1956), německý předovýchodní archeolog.
16 DOG II. AUSGRABUNGEN §. KLEINASIEN, 3.2. PUBLIKATION DER BOGHAZKÖI-TA-

FELN, 3.2.6. KORRESPONDENZ 1912/13, Brief Hrozný an Güterbock, 28. 12. 1913.
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plnilo velkou radostí; za možnost moci spolupracovat na tomto významném 
nálezu budu velice vděčný.

Nyní si dovoluji zdvoř.[ile] dotázati se Vás, velevážený pane profesore, 
zdali Německá orientální společnost již žádost přijala. Bylo by pro mě dů-
ležité se toto dozvědět, neboť bych chtěl brzy předložit cís.[ařské] Akademii 
věd ve Vídni žádost o stipendium, které by mi pobyt v Cařihradě umožnilo. 
Po dohodě s panem prof. dr. Weberem nechci a nemohu být DOG [tj. Ně-
mecké orientální společnosti] fi nanční zátěží.

Tímto prosím o lask.[avou] odpověď, podepisuji s výrazem své znamenité 
úcty

Váš nejoddanější
    Doc. dr. Friedrich Hrozný.
Vídeň
28/XI 13.
XVIII. Scheibenbergstr. 20.

V době, kdy se Hrozný dozvěděl o své šanci účastnit se vydávání nově 
nalezených záhadných textů, měla již Německá orientální společnost zvole-
ného vhodného badatele, Hugo H. Figullu, který byl připraven do Istanbulu 
odcestovat a začít na textech pracovat od 1. ledna 1914. Měl tedy možnost 
se již od počátku ledna 1914 seznámit s těmito dokumenty a začít podstatně 
dříve než Bedřich Hrozný luštit neznámý jazyk.

Bedřich Hrozný podepsal smlouvu až 27. února 1914 a datum začátku 
jeho práce na textech z Boğazköy bylo stanoveno na 21. března. Hroznému 
se podařilo zahájit práce s  několikaměsíčním zpožděním oproti Figullovi, 
10. dubna 1914.

Nicméně z  dokladů, které se dochovaly v  archivu, zřetelně vyplývá, že 
Hugo H. Figulla ztratil mnoho času osobními konfl ikty a  jejich řešením. 
Nejprve se prodlevy týkaly převodů fi nancí, jeho platu a  výběru banky 
a o několik měsíců později musel z důvodu neshod se spolubydlícími, man-
želi Ungerovými,17 společně se ženou hledat v Istanbulu nový byt a stěhovat 

17 Ungerovi bydleli v  cařihradské čtvrti Arnavutköy, jež leží v  západní, evropské části města 
(Alaura, Silvia: Figullas und Hroznýs Arbeit an den Boğazköy-Tafeln im Kaiserlich-Ottoma-
nischen Museum in Konstantinopel 1914. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft , 
147, 2015, s. 26). Podle Silvie Alaury byla manželkou Eckharda Ungera, jež je v  této kore-
spondenci zmiňována, pravděpodobně Irmgard Unger-Brückner (1886–1976), spisovatelka 
a historička (Alaura, Silvia: Figullas und Hroznýs Arbeit an den Boğazköy-Tafeln im Kaiser-
lich-Ottomanischen Museum in Konstantinopel 1914. Mitteilungen der Deutschen Orient-Ge-
sellschaft , 147, 2015, s. 26, n. 9). Tento údaj je však nejistý a neodpovídá kontextu citovaných 
dopisů z doby první světové války, neboť podle dochovaných dokumentů je jejich sňatek da-
tován do roku 1943.
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se.18 Počáteční korespondence s  Hrozným se týká zejména získání fi nanč-
ních prostředků na jeho pobyt, který měla hradit rakouská strana. Německá 
orientální společnost se obávala, že kdyby se rakouská Akademie fi nančně 
podílela na luštění textů, vzrostl by její zájem na celém projektu. Hrozný je 
proto v dopisech žádán, aby získal stipendium na cestu a pobyt pouze pro 
svou osobu. Bedřich Hrozný, který přijel do Istanbulu se svou těhotnou že-
nou později než Figullovi, bydlel stranou ve čtvrti Moda, neztrácel však čas 
a  ihned se pustil do práce a zmíněných svárů ostatních kolegů se dovedně 
a diplomaticky vystříhal.

O Figullově řešení fi nančních problémů a pozdějších neshodách se do-
zvídáme z dopisů, které psal v závěru roku 1913 z Berlína a na počátku roku 
1914 z Istanbulu, a z odpovědí vedení DOG:19

Figulla Güterbockovi, Berlín, 14. 12. 1913
Berlín, 14. prosince 1913.

Velevážený pane profesore!
Poté, co jsem včera dostal zprávu od pana dr. Ungera z Cařihradu v tom 

smyslu, že v Cařihradě se každý sám bude muset poohlédnout, jak se tam 
zařídí, dovoluji si Vám předložit nový odhad našich cestovních nákladů.

Cesta a první pobyt v hotelu    500.00 M.
Náklady na přepravu zavazadel     50.00 “
Doklad tureckého konzulátu o stěhování    20.00 “
Uložení našeho nábytku (měs.[íčně] 16.00 M.) ročně  192.00 “
Dovozné       40.00 “
Pojištění       50.00 “
Odškodnění nájemného    126.00 “
celkem       978.00 M.
Pozn. na okraji: Přesně spočítáno na M. 942.55 zaokrouhleno na M. 950. 

– poukázáno 15. 12. 13

Za těchto okolností bych chtěl odcestovat již 19. pros.[ince], neboť se chci 
ještě zastavit u svých rodičů a ve Vídni; byl bych Vám vděčný, vážený pane 
profesore, kdybyste mi chtěl dát v  pondělí nebo v  úterý vědět o  schválení 

18 Figullova žena, Ewa-Sara Ramberg-Figulla (1884?–po 1969), polsko-židovská fi loložka a pře-
kladatelka. Na její původ v jednom z dopisů Unger také odkazuje.

19 DOG II. Ausgrabungen 3. Kleinasien. 3.2.6. Korrespondenz 1912/13, Figulla an Güterbock 
14. 12. 1913.
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výše uvedené sumy osobně v muzeu nebo na adrese: Niederschönhausen20 
Schlossallee 43.

V dokonalé úctě
     Dr. Figulla.

Náklady na dopravu (Berlin – Cařih.[rad]) 535.00 M.21

s kapesným      10.00 “
“ v Cařihr.[adě]    100.00 “
Pojistná prémie (6500 M)    50.00 “
Nájemné bytu (1/4 roku)   126.00 “
Cestovné
Hotel

Figulla Güterbockovi, Berlín, 17. 12. 1913
Berlín, 17. prosince 1913.

Velevážený pane profesore!
Děkuji Vám nejsrdečněji za laskavé vyřízení mého stěhování a přeposí-

lám Vám zde požadované potvrzení o přijetí 450 marek za náklady na stěho-
vání a také několik vzorů podpisů mých a mé paní.

V dokonalé úctě
    zcela oddaný
    Dr. Figulla.

Figulla Güterbockovi, Berlín, 19. 12. 1913
Berlín, 19. prosince 1913.

Velevážený pane profesore!
Děkuji Vám nejsrdečněji za Váš laskavý dopis a přání k cestě a zasílám 

Vám požadovanou účtenku na 950 marek.
Prosím, sdělte mi ještě, zda si přejete měs.[íční] účtenku i mého platu, 

nebo zda postačuje účtenka vyhotovená bance.
S uctivým pozdravem
    zcela oddaný
    Dr. Hugo H. Figulla.

20 Niederschönhausen bylo do roku 1920 samostatnou obcí, dnes spadá do berlínské městské 
části Pankow.

21 Připojena poznámka jiným písmem: „nepovoleno“.
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950 marek
slovy: devět set padesát marek jako náklady na stěhování potvrzuje, že 

od Německé orientální společnosti obdržel
    Dr. Hugo H. Figulla.

Berlín, 17. prosince 1913.

Güterbock Hroznému, [Berlín], bez data (návrh)

Koncept dopisu
Velevážený pane profesore!
S  radostí Vám oznamuji, že velice vítaný návrh pana prof.  dr.  Webe-

ra, abyste byl přizván ke spolupráci na publikaci boghazköiských textů, byl 
schválen pracovním výborem Německé orientální společnosti. Nicméně 
Vám nesmím zatajit, že některé strany zprvu vyslovily obavy, zda by fi nanční 
spoluúčast [rakouské] Císařské akademie věd z její strany nevyústila ve věc-
nou spolupráci. S ohledem na tyto obavy Vás prosím, abyste se zasadil o to, 
aby tato fi nanční spoluúčast neměla podobu podpory Německé orientální 
společnosti, nýbrž pro Vaši osobu, pro Vaši vědeckou práci poskytnutého 
příspěvku. Na  druhé straně je samozřejmě ze strany Německé orientální 
společnosti neustále také veřejně výslovně uznáno, že Císařské akademii 
vděčíme za možnost Vaší spolupráce. Přála-li by si Akademie před vydáním 
Vámi zpracovávaných textů obdržet o tom zprávu, pak byste předtím musel 
s ohledem na § 422 přiložených „Všeobecných stanov“ takové zprávy předlo-
žit v doslovném znění vedoucímu, který bude pověřen Německou orientální 
společností.

Pokládám si za čest předložiti Vám současně návrh smlouvy s prosbou, 
abyste se k  němu vyjádřil po  dohodě s  příslušnými pány. Ve  zvláštním 
paragrafu na konci bude ještě nutné doplnit ujednání ohledně délky smlouvy 
a výpovědní lhůtě. Byl bych Vám vděčen, ráčil-li byste mi dát vědět, zdali jste 
v tomto směru již něco ujednal s panem prof. Weberem, nebo jak si přejete, 
aby na to bylo nahlíženo.

Závěrem si pokládám za čest ještě poznamenat, že ustanovení o „Publi-
kační řadě Zpracování“23 v § 6 „Všeobecných stanov“, jak uvidíte již z jejich 

22 Poznámka: § 4 má následující znění: „Sdělení nebo předání opisů z boghazköiských tabulek 
třetím osobám jsou přípustné pouze se souhlasem a za zprostředkování vedoucího publika-
ce.“

23 V německém originále Publikationsreihe der Bearbeitungen.
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znění, představují pouze zcela předběžná ujednání; přál-li byste si změny, 
pak Vás prosím, abyste se na nich dohodl přímo s panem prof. Weberem.

V dokonalé úctě
     zcela oddaný24

Hrozný Güterbockovi, Vídeň, 30. 12. 1913

Vaše Blahorodí!
Velevážený pane profesore!

Srdečný dík za Vás lask.[avý] dopis z 8. 12. t.[ohoto] r.[oku] a obzvláště 
za lask.[avé] sdělení, že jsem byl Německou orientální společností pověřen 
spoluprací na textech z Boghazköi. K tomuto dopisu přikládám i zvláštní po-
děkování Německé orientální společnosti a prosím Vás, abyste je nejlaskavěji 
Německé orientální společnosti sdělil.

Prosím také současně, abyste ráčil lask.[avě] prominout, že až dnes odpo-
vídám na Váš ctěný dopis. Chtěl jsem odepsat, až se dozvím něco určitějšího 
o podpoře cesty do Cařihradu. Se zněním smlouvy souhlasím. Třetí stranou 
jsem byl upozorněn, že v § 5 Všeob.[ecných] stanov stojí, že dobře zachované 
tabulky mají být vyfoceny, aby mohly být opisy pořízeny v Berlíně. Byl jsem 
tázán, zda snad nemá být všechno dobře zachované rozluštěno v  Berlíně, 
takže páni pracující v Cařihradě (a tedy i já) by se měli zabývat pouze frag-
menty. Nejsem tohoto názoru, neboť se domnívám, že i v takových případech 
bude upřednostněno mnohem spolehlivější luštění za pomoci originálů před 
luštěním z fotografi í, bude-li první způsob možný na základě vnějšího po-
souzení; přesto bych byl velmi vděčný za lask.[avé] sdělení ohledně toho, jak 
to hodlá DOG provést.

Co se týče podpory, od Akademie ji získám stěží. Je poukazováno na to, 
že se jedná o jinou učenou společnost, a že mé výstupy by nebyly publiko-
vány ve spisech [vídeňské] Akademie. Obrátil jsem se proto na ministerstvo 
vyučování a doufám, že z této strany obdržím podporu. Základní příslib již 
mám; jedná se již jen o výši příslušné částky. V tomto případě je věcné vmě-
šování ministerstva do  záležitostí DOG samozřejmě zcela vyloučené. Pak 
obdržím příslušnou částku pouze já osobně. Bude snad možné v předmluvě 
poznamenat, že mi pobyt v Cařihradě umožnilo ministerstvo vyuč.[ování]?

Pokud se týká délky smlouvy (s  panem prof.  Weberem jsem v  tomto 
směru nic nedojednal), pak bych velice uvítal co nejdelší trvání, to již z toho 

24 Protože se jedná o koncept, dopis není Güterbockem podepsán.
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důvodu, že se budu moci na práci podílet jen s pravděpodobně velkými pře-
rušeními. Budu tedy moci jen zčásti využít smlouvou cele vymezený čas. Po-
kládám si proto za čest, navrhnout trvání smlouvy 10 let. Výpovědní lhůtu 
račte, prosím, stanovit dle libosti.

Byl bych také velmi vděčen, kdyby mi Vaše Blahorodí lask.[avě] ráčilo dát 
vědět, kdo bude Německou orientální společností podporovaným pracovní-
kem na textech z Boghazköi.

Jakmile se dozvím bližší informace o vyhlídce na mou podporu ze strany 
ministerstva, dovolím si to Vašemu Blahorodí sděliti.

S opětovným srdečným poděkováním a výrazem dokonalé úcty, rovněž 
i s uctivými novoročními přáními

    Váš zcela oddaný
    Friedrich Hrozný.

Vídeň, 30/XII 13.
XVIII. Scheibenbergstr. 20.

Hrozný Německé orientální společnosti, Vídeň, 30. 12. 1913

Německé orientální společnosti
   v Berlíně!
Níže nejoddaněji podepsaný se laskavostí pana tajemníka prof. dr. B.[runo] 

Güterbocka dozvěděl, že byl Německou orientální společností pověřen spo-
luprací na tabulkách z Boghazköi. Dovoluje si Německé orientální společnos-
ti vyslovit za to své uctivé poděkování. Velice se raduje z toho, že byl uznán 
za  hodna možnosti spolupracovat na  velkolepém boghazköiském nálezu. 
Spatřuje v tom výraz důvěry a při svých pracích bude považovat za svou nej-
vyšší povinnost jí dostáti.

   V dokonalé úctě zcela oddaný
   Dr. Friedrich Hrozný,
   Soukromý docent semit.[ských] jazyků na
   Vídeňské univerzitě.

Vídeň, 30/XII 13.
XVIII. Scheibenbergstr. 20.

V  archivu Náprstkova muzea se tyto zmíněné Všeobecné stanovy pro 
publikování tabulek z  Boğazköy zachovaly. Bedřich Hrozný v  předchozím 
dopise Güterbockovi (30. 12. 1913) udává, že se od „třetí strany“ dozvěděl 
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znění §5 těchto stanov („Von einer dritten Seite bin ich darauf aufmerksam 
gemacht worden, dass es in den Allgem.[einen] Grundsätzen § 5 heisst, 
…“),25 což svědčí o tom, že znění těchto stanov ještě neznal:26

V Š E O B E C N É   S T A N O V Y
pro

P U B L I K O V Á N Í   T A B U L E K   Z   B O G H A Z K Ö I27

= = = = = = = = = = = = = = = = =

§ 1. Vedením uveřejňování klínopisných tabulek získaných z dosavadních 
německých archeologických vykopávek v  Boghazköi je pověřen pan 
prof. dr. Otto WEBER.

Tomuto přísluší:
1) představení spolupracovníků, k  jejichž zvolení je nezbytný souhlas 

pracovního výboru D. O.-G.;
2) výběr textů pro jednotlivé svazky;
3) udělování povolení k tisku;
4) stanovení termínu uveřejnění.
Pokud se jedná o  materiály z  majetku Královských muzeí v  Berlíně, je 

nutné vyžádat si k bodům 2) až 4) souhlasu příslušného ředitele oddělení.
§ 2. Publikace textů vyjde jako součást řady „Wissenschaft liche Veröff ent-

lichungen der D. O.-G.“ Publikované svazky nemají obsahovat žádná zpra-
cování, nýbrž autografi e textů, mechanické reprodukce obzvláště důležitých 

25 „Von einer dritten Seite bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass es in den Allgem.
[einen] Grundsätzen § 5 heisst, dass von gut erhaltenen Tontafel Photographien genommen 
werden sollten, damit die Abschrift en in Berlin hergestellt werden können. Man fragte mich, 
ob vielleicht nicht alles gut Erhaltene in Berlin entziff ert werden soll, sodass die in Konstan-
tinopel arbeitenden Herren (und damit auch ich) sich nur mit Fragmenten zu beschäft igen 
hätten. Ich bin nicht dieser Ansicht, denn ich glaube, dass man auch in solchen Fällen die viel 
zuverlässigere Entziff erung mit Hilfe der Originale der Entziff erung mit Hilfe der Photogra-
phien vorziehen wird, wenn die erstere äusserlich möglich sein wird; doch ich wäre für frdl. 
Mitteilung darüber sehr dankbar, wie die DOG es damit halten will.“ (Dopis Hrozný Güter-
bockovi, 30. 12. 1913).

26 Nicméně v jiném (nedatovaném) dopise mu Weber píše: „ Závěrem si pokládám za čest ještě 
poznamenat, že ustanovení o „Publikační řadě Zpracování“ v § 6 „Všeobecných stanov“, jak 
uvidíte již z jejich znění, představují pouze zcela předběžná ujednání; přál-li byste si změny, 
pak Vás prosím, abyste se na nich dohodl přímo s panem prof. Weberem.“

27 Náprstkovo muzeum v Praze, Fond Bedřich Hrozný, kart. 1, Ar.-Hroz. 1/4–5.
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kusů a jako úvod zcela krátké popisy vnějšího nálezu originálů a údaje k ob-
sahu textů.28

§ 3. Spolupracovníci podléhají kontrole vedoucího. Tento podává Ně-
mecké orientální společnosti jednou za rok zprávu o postupu prací.

§ 4. Uveřejnění nebo předání opisů z boghazköiských tabulek třetím oso-
bám jsou dovolena pouze se souhlasem a za zprostředkování vedoucího pu-
blikace.29

§ 5. Neboť hlavní část tabulek se nachází v Cařihradě, převezme D. O.-G. 
prozatím náklady na ubytování jednoho spolupracovníka v C.[aři]hradě. Má 
být podniknuto vše, co může zkrátit dobu trvání tohoto závazku. Od dobře 
zachovalých tabulek mají být pořízeny fotografi e, aby mohly být opisy zhoto-
veny v Berlíně: také má být usilováno o to, aby byly tabulky a úlomky, které 
potřebují konzervaci, převezeny do  Berlína. Od  počátku je třeba mít také 
na zřeteli to, aby byla práce v C.[aři]hradě organizována v tom smyslu, aby 
mohla být později dále vykonávána méně nákladnými pracovními silami.

§ 6. Je zamýšleno, vedle řady svazků textů, publikovat ve volném pořadí 
osmerkovou řadu „Zpracování“, v níž mají být nabídnuty překlady, ale i zpra-
cování textů a samostatné studie historické a lingvistické povahy. Žádoucí je 
v prvé řadě, aby byly nabídnuty pokud možno současně s vydáním svazku 
textů v jednom sešitě „Zpracování“ transkripce i pokus o překlad, eventuelně 
s historickým a jazykovým komentářem.

Zpracovatel publikace textů má přednostní právo na zpracování přísluš-
ného osmerkového svazku: nicméně vydání svazku textů nemá zpravidla 
utrpět p o d s t a t n é zpoždění tím, že zpracovatel nebude s osmerkovým 
svazkem včas hotov. Tentýž má povinnost nabídnout svůj manuskript nejpr-
ve vedoucímu boghazköiské publikace k uveřejnění v této řadě „Zpracování“: 
tento závazek zůstává i po ukončení smluvního poměru po dobu dalších pěti 
let.

Osmerkové svazky mají být volně přístupné pro spolupráci všem kole-
gům z oboru. Mají umožnit spojení všeho bádání na boghazköiských textech.

Jednotlivá urovnání tohoto podniku zůstávají vyhrazena pozdějším 
ujednáním. Německé orientální společnosti nesmí z toho vzniknout žádné 
fi nanční zatížení.

28 Totožného je znění § 5 Hrozného i Figullovy smlouvy (zde je dodáno slovo „ganz“, tj. „zcela 
krátké popisy“; v obou smlouvách termín „ganz“ chybí).

29 Srv. znění § 3 v  obou smlouvách: „Uveřejnění jakéhokoliv druhu nebo sdělení z  boghaz-
köiských tabulek třetím osobám jsou dovolena pouze s  výslovným a  pro každý jednotlivý 
případ nezbytným souhlasem vedoucího.“
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Vzhledem k  tomu, že v  § 5 právě citovaných stanov je uvedeno: „Ne-
boť hlavní část tabulek se nachází v Cařihradě, převezme D. O.-G. prozatím 
náklady na ubytování jednoho spolupracovníka v C.[aři]hradě.“, je pravdě-
podobné, že jejich text byl sepsán v době, kdy se počítalo pouze s  jedním 
badatelem, který by odjel do  Cařihradu, tedy s  Hugo Figullou. Začátkem 
prosince 1913 však DOG přistoupila na návrh prof. Webera, aby se na ko-
pírování textů podílel i Bedřich Hrozný. V další korespondenci Hrozný do-
jednává zejména datum svého odjezdu do Cařihradu a začátek i délku trvání 
smlouvy.

Hrozný Güterbockovi, Vídeň, 11. 01. 1914

Velevážený pane profesore,
Srdečný dík za lask.[avý] dopis.
Byl bych Vám, velevážený pane profesore, velice vděčný, ráčil-li byste 

nejlaskavěji prosadit, aby byla smlouva stanovena pokud možno na 3 roky. 
Beztak budu v méně příznivé situaci než pan dr. Figulla, neboť budu moci 
tento čas kvůli přednáškám atd. jen velmi částečně využít. Mělo-li by to být 
ale zcela nemožné, pak jsem srozuměn i se dvěma roky.

Byl bych Vám, velevážený pane profesore, velice vděčný, ráčil-li byste mi 
lask.[avě] sdělit, kdy mohu jet do Cařihradu, dále zda pak mohu ihned začít 
s kopírováním hliněných tabulek. Pan prof. Weber mi svého času napsal, že 
přijede do  Cařihr.[adu] koncem března a  že bychom se tam event.[uelně] 
mohli setkat. Kdyby toto ale nebylo možné, tak napsal, že by věc zařídil tak, 
abych mohl začít i v takovém případě. Nyní je kvůli jeho cestě do Orientu ve-
lice obtížné se s ním přímo dohodnout. Chci mu napsat až poté, co obdržím 
podporu ministerstva.

I za lask.[avé] sdělení adresy pana dr. Figully bych byl velice vděčný.
S výrazem své dokonalé úcty
    Váš zcela oddaný
    Friedrich Hrozný.
Vídeň, 11/I 14.
XVIII. Scheibenbergstr. 20.
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Hrozný Güterbockovi, Vídeň, 15. 01. 1914

Velevážený pane profesore,
Srdeč.[ný] dík za lask.[avý] dopis.
Jsem srozuměn, jak jsem napsal, i se 2 roky. Může být smlouva již uza-

vřena?
K otázce, zda mám jet do C.[ařihradu] již nyní nebo až později, mě při-

mělo Vaše lask.[avé] sdělení, že pan dr. Figulla je již v Cařihradě. Píši dnes 
panu prof. Weberovi a prosím ho o sdělení, kdy mohu jet do Cařihradu. Nic-
méně to záleží i na ministerstvu, kdy mi dá dovolenou. Prozatím jsem požá-
dal o 6iměsíční dovolenou a odpovídající podporu.

Podepisuji s výrazem své znamenité úcty
    Váš nejoddanější
    Friedr. Hrozný.
Vídeň, 15/I 14.
XVIII. Scheibenbergstr. 20.

Hrozný Güterbockovi, Vídeň, 20. 01. 1914

Velevážený pane profesore!
Na doplnění svého posledního dopisu bych si rád dovolil učiniti návrh, 

aby byla smlouva uzavřena až poté, kdy budu již s  určitostí vědět, od  kdy 
od ministerstva dostanu dovolenou. Může se stát, že obdržím z fi nančních 
důvodů podporu a  dovolenou až pro pozdější období; pak by smlouva již 
běžela, aniž bych z ní mohl mít užitek. Byl by tak pro mě zmařen drahocenný 
čas. Byl bych proto velmi vděčný za lask.[avé] přihlédnutí k mému podnětu.

Podepisuji s výrazem své dokonalé úcty
    Váš zcela oddaný
    Friedrich Hrozný.
Vídeň 20/I 14.
XVIII. Scheibenbergstr. 20.
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Hrozný Güterbockovi, Vídeň, 23. 01. 1914

Velevážený pane profesore,
Srdečný dík za lask.[avé] zaslání smlouvy a obou lask.[avých] dopisů.
Když jsem posledně psal, že z fi nančních důvodů event.[uelně] obdržím 

podporu a dovolenou až pro pozdější období, pomýšlel jsem na možnost, že 
by mi byla poskytnuta podpora až snad pro II. pololetí 1914 nebo dokonce 
od 1. ledna 1915. Referent na ministerstvu mi totiž posledně řekl, že fond pro 
vědec.[ké] cesty je již velice přetížen a že proto asi až později na něj dosáhnu. 
Finance Rakouska jsou momentálně kvůli velkému zbrojení velmi omezené 
a tak se všude šetří. Z tohoto důvodu jsem prosil Vaše Blahorodí, aby ráčilo 
nejlaskavěji posečkat se stanovením počátečního termínu. Těší mě proto, že 
Vaše Blahorodí nenamítá nic proti tomu, abych nejprve vyčkal defi nitivního 
rozhodnutí ministerstva.

Ostatně doufám, že prosadím, abych podp.[oru] a dovolenou získal již 
od března, a pak by byl 1. březen právě velmi vhodný, neboť právě v břez-
nu přijede do Cařihradu pan prof. Weber. Velice mi záleží na tom se s ním 
v Cařihradě setkat a být jím uveden do práce. Jakmile se nyní dozvím něco 
defi nitivního, dovolím si Vám, velevážený pane profesore, to ihned sděliti 
a zaslati podepsanou smlouvu.

Podepisuji s výrazem své dokonalé úcty
    Váš zcela oddaný
    Friedrich Hrozný.
Vídeň 23/I 14.
XVIII. Scheibenbergstr. 20.

V době, kdy se Bedřich Hrozný teprve dozvěděl o tom, že by se měl účast-
nit luštění boğazköyských klínopisných textů, dojednával znění smlouvy 
s Německou orientální společností a  snažil se sehnat fi nance, které by mu 
umožnily dostat se do Cařihradu a nějakou dobu zde pobývat a bádat, přijel 
již první badatel, Hugo Heinrich Figulla, do Cařihradu, kde se zařizoval a za-
čínal otvírat první bedny s tabulkami nalezenými v Boğazköy.

Jak z dochovaných dokladů uvidíme, Bedřich Hrozný o možnost dostat se 
k luštění textů intenzívně usiloval a v momentě, kdy ji získal, si této šance ve-
lice vážil – což neopomněl ve svých dopisech nadřízeným vícekrát opakovat. 
Oproti tomu si Hugo H. Figulla zkomplikoval svůj pobyt v Cařihradu několi-
ka rozmíškami nejen s Bruno Güterbockem, ale i s badateli a svými spoluby-
dlícími v Cařihradě, a všechny tyto konfl ikty jej připravovaly o nemálo času. 
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Nejen spory, ale i jejich následné řešení a psaní vysvětlení do Berlína jej stálo 
mnoho sil i  času a  Hrozný, který se podobných třenic vyvaroval, mezitím 
usilovně bádal a ve zpracování materiálů Figullu, který pobýval v Cařihradu 
o několik měsíců déle, s množstvím zpracovaných textů předběhl.

Jednou z prvních Figullových komplikací byl převod peněz z konta Ně-
mecké orientální společnosti, který musel následně obhajovat, a posléze byl 
nucen i ustoupit.

Güterbock Figullovi, Berlín, 07. 01. 191430

NĚMECKÁ ORIENTÁLNÍ SPOLEČNOST
Zapsaná společnost

P r o t e k t o r: Jeho Výsost císař a král

Tajemník:    BERLÍN W 10 62, dne 7. 1. 14.
Dr. phil. Bruno Güterbock  33 Victoriastr.
     36, Maaßenstr.

Pan dr. Figulla,
     Cařihrad.
     = = = = =
Velevážený pane!
Ke  svému obrovskému úžasu jsem se dnes dozvěděl od  pana dr.  von 

Schwabacha, pokladníka Německé orientální společnosti, že jste již 31. pro-
since vyzvedl celou částku, jež byla převedena na  Německou Orientální 
banku. To je samozřejmě zcela nepřípustné, naopak Vám přísluší vždy pouze 
obnos ve výši měsíčního platu. Když jsem výslovně nestanovil žádné takové 
časové omezení Vašeho práva disponovat touto částkou, pro niž jste tam 
na rok 1914 akreditován, byl jsem veden myšlenkou, že byste mohl snad pří-
ležitostně vzít za vděk možností, kdybyste si někdy při vzestalé potřebě mohl 
již před koncem měsíce vybrat zálohu z  příštího měsíčního platu. Avšak 
nikdy bych nepřipadl na myšlenku, že byste již neprodleně po svém příjezdu 
vyzvedl celý obnos, z něhož máte po celý rok v Cařihradě hradit svůj pobyt, 
a který je v každém případě mnohem bezpečněji uložen v bance než ve Vaší 
úschově v penzionu či pronajatém bytě.

30 DOG II. Ausgrabungen 3. Kleinasien, 3.2. Publikation der Boghazköi-Tafeln, 3.2.7. Korre-
spondenz 1914.
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Musím Vás nyní ve jménu představenstva Německé orientální společnos-
ti kategoricky požádat, abyste obratem zaplatil zpět do banky tyto již nyní 
neoprávněně vyzvednuté peníze. Budete muset poděkovat sám sobě, když 
banka nyní obdrží pokyn vydat Vám každý kalendářní měsíc vždy pouze 
obnos v hodnotě 600,- marek oproti Vašemu potvrzení, a budete-li se muset 
při náhlé potřebě předčasného vyplacení většího obnosu obrátit vždy nejprve 
sem, aby byla tamější banka odsud k předčasnému vyplacení zmocněna.

V dokonalé úctě31

Figulla Güterbockovi, Cařihrad 12. 01. 1914
Cařihrad, 12. I.

Pan prof. dr. Güterbock, Berlín.
Velevážený pane!
Váš dopis ze 7. t.[ohoto] m.[ěsíce] jsem obdržel včera a s rostoucím údi-

vem jsem seznal jeho obsah a nemohu jinak, než v něm obsaženou výtku 
zcela rozhodně a kategoricky odmítnout.

Před mým odjezdem z Berlína (18. XII.) jste mi napsal, že mi ze strany 
DOG bude u „Banque Impériale Ottomane“ otevřen účet ve výši 7200 marek, 
který mi „je v celé výši kdykoliv k dispozici“ – rozumějme správně: kdyko-
liv. Tím jste mi sám vyhradil právo již nyní vyzvednout celou částku. Toto 
Vaše nařízení jsem mohl uvítat pouze s radostí a díkem: neboť zdejší poměry 
člověka nutí, aby již hned na  začátku použil naráz větších prostředků, mj. 
na zaplacení nájemného na celý rok dopředu, vodného, pořízení základního 
vybavení do bytu, stálé výdaje na péči o hliněné tabulky.

Vybral-li jsem tedy již nyní celou částku u Banque impériale ottomane, 
stalo se tak, protože

1.) je mi nesympatické mít svůj plat u francouzské banky, zatímco jsou 
zde v místě další dvě německé banky, a

2.) protože jsem při vyzvedávání první měsíční splátky viděl, že jednání 
francouzské banky je pro mě nepohodlné, a proto mě i  stojí mnoho času. 
Že byste si ale o mně mohl myslet, že přechovávám částku několik tisíc ma-
rek ve svém soukromém bytě, musím označit přinejmenším za podivné. Té-
hož dne, kdy jsem peníze vyzvedl, uložil jsem u „Deutsche Bank“ 360 Ltq32 
na  své jméno. Ponechávám na  Vás, abyste se o  pravdivosti tohoto tvrzení 
ujistil u přísl.[ušné] banky, nařídil jsem institutu, aby Vám poskytl případné 

31 Podpis chybí, neboť se jedná o koncept dopisu.
32 Ltq – staré označení turecké liry.
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informace. V každém případě nebude nikdo pochybovat o  tom, že peníze 
jsou u tohoto institutu, v německých rukách, uschovány naprosto v bezpečí.

Poté, co jste mi jednou jednoznačně vymezil oprávnění smět kdykoliv 
vyzvednout zmíněnou částku, musím proti svévoli, s níž mi nyní toto právo 
hodláte zase uzmout, vznést energický protest, zejména proto, že mě tím-
to počínáním před bankou kompromitujete. Nezapomínejte, že musíte vůči 
učenci – i v zájmu DOG – zachovávat patřičnou úctu, a to tím spíše, byl-li 
Vám tento učenec doporučen příslušným úřadem.

    V dokonalé úctě
    Dr. Figulla.

Güterbock Figullovi, Berlín, 17. 01. 1914
17. 1. 14

  Pan dr.  F i g u l l a,
Cařihrad.

Velevážený pane!
V závěru svého dopisu z 12. ledna jste považoval za vhodné zdůraznit své 

postavení  u č e n c e.  Asi jste přitom zapomněl, že nemám o nic více a o nic 
méně nárok na tento čestný titul než Vy. Ani mi není známo, že bych vůči ji-
nému učenci nedodržel patřičnou úctu. Toto na obranu vůči Vašim osobním 
poznámkám.

Věcně nemá tato záležitost ani v  nejmenším co do  činění s  Vaším po-
voláním. Jedná se zcela o čistě obchodní otázku. Jak z Vašeho jednání, tak 
z Vašeho dopisu vyplývá tak mimořádná neznalost obchodních záležitostí, 
že se cítím nucen vyjádřit se obšírně.

Na základě Vaší smlouvy máte právo na měsíční plat 600,- marek. Němec-
ká orientální společnost by byla sama o sobě oprávněna vyplatit Vám na kon-
ci každého měsíce tuto částku poštovním převodem nebo jiným způsobem. 
Abyste byl ušetřen případného nepohodlí, byl zvolen způsob, že pokladník 
Německé orientální společnosti Vás v Cařihradě akreditoval zprvu na jeden 
rok. Dalším nezvyklým vstřícným krokem bylo, že i Vaše choť byla oprávně-
na manipulovat s účtem namísto Vás pro případ Vaší přechodné indispozice. 
Akreditace byla uskutečněna samozřejmě u té banky, s níž je v obchodním 
styku bankovní dům našeho pokladníka. Nemůžete přeci požadovat, aby na-
vazoval nové obchodní styky Vám k  libosti. Ostatně se mýlíte, domníváte-
-li se, že jednání u Banque Impériale Ottomane je nepohodlné a zdlouhavé. 
Opomněl jste přitom, že každá banka musí, představí-li jí někdo jí dosud 
neznámý úvěrní list, přezkoumat řádně jeho identitu, dokonce i jedná-li se 
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o jeho vlastní depozitum, neřkuli hodlá-li disponovat cizím kontem. A bylo-
-li Vám „nesympatické“ míti svůj plat u jmenované banky, která ostatně není, 
pokud vím, vůbec francouzská, nýbrž mezinárodní, bylo Vám zajisté zcela 
možné, abyste mi tyto své patriotické obavy sdělil. Mohl jsem Vás pak zpravit 
o tom, že ty peníze vůbec „neležely“ v Cařihradě, nýbrž v Berlíně v bankov-
ním domě pokladníka Německé orientální společnosti, a že toto konto smělo 
být zatíženo vždy pouze jedním Vaším výběrem fi nancí.

Odvoláváte se na to, že jsem Vám 18. prosince 1913 napsal, že pro Vás až 
do konce roku 1914 otevřený kredit ve výši 7200,- marek je Vám až do výše 
této sumy kdykoliv k dispozici, a ráčíte označit za „svévoli“, že Vám hodlám 
toto „právo opět uzmout“. Nevěřil bych, že by se mohlo stát nezbytným 
výslovně zdůraznit, že tato výjimečná vstřícnost, již jsem Vám prokázal, byla 
myšlena pouze tak, že z částky, která Vám zcela náleží, budete smět kdykoliv 
vybrat   p o d l e   p o t ř e b y   tolik, kolik byste právě potřeboval. V každém 
případě bych očekával, že vynechání – podle mého zcela samozřejmého – 
dodatku „podle potřeby“ Vámi nebude vykládáno a zneužito způsobem, kte-
rý odporuje běžným zvyklostem v obchodním jednání. Toto mé očekávání 
bylo tím spíše oprávněné, když jste mi svou odpovědí na můj zmíněný dopis 
z 18. na 19. prosince dal najevo, že jste mu rozuměl tak, jak byl míněn. Dota-
zujete se mě v něm, zda si ohledně Vašeho platu přeji  m ě s í č n í  potvrzení, 
nebo zda postačuje Vaše potvrzení vystavené bance, – – rozumějme správně:  
m ě s í č n í.  A pouze o měsíčním platu je také řeč ve Vaší smlouvě.

Vy jste si zjevně vůbec neuvědomil, že jste předčasným vyzvednutím 
celkové částky Německou orientální společnost přímo poškodil. Záměrem 
představenstva bylo, jak bylo řečeno, zatížit pokladnu Německé orientální 
společnosti vždy pouze tou částkou, již vždy vyzvednete. Svým svévolným 
postupem jste zredukoval majetek Německé orientální společnosti u  jejího 
pokladníka o  částku, jejíž roční úroky, za  předpokladu měsíčního výběru, 
činí plnou čtvrtinu Vašeho měsíčního platu. Tím, že se to stalo ještě před 
koncem roku, se Německá orientální společnost navíc dostala do nepříjemné 
situace, že při uzavření svého konta ke 31. 12. 1913 namísto úroku u ban-
kovního domu svého pokladníka naopak přechází do  nového roku s  de-
betním saldem. Neboť peníze, z nichž musí Německá orientální společnost 
hradit své výdaje v roce 1914, tedy i vyplácení Vaší mzdy, získává přiroze-
ně až v průběhu tohoto roku. Neměl jste tedy v žádném případě právo ještě 
před začátkem roku disponovat celou částkou 7200,- ve svůj prospěch. Dále 
Vás žádám, abyste uvážil, jaká situace by nastala, kdybyste Vy a Vaše choť 
řekněme při pouličních nepokojích nebo při příležitostné plavbě lodí přišli 
nešťastnou náhodou o život: pak by tyto peníze, uložené u Vámi preferované 
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banky na V a š e jméno, připadly Vašim dědicům a vyžadovalo by náročné 
soudní kroky prokázat, že tyto ještě nevyzvednuté částky nepatří Vám, nýbrž 
Německé orientální společnosti.

Doufám, že z tohoto výkladu vyvodíte, jak neuváženě jste jednal, a mu-
sím Vás, jako již 7. ledna, i dnes opětovně ve jménu představenstva Němec-
ké orientální společnosti kategoricky požádat, abyste obratem zaplatil zpět 
do Banque Impériale Ottomane na účet Německé orientální společnosti tyto 
neoprávněně již nyní vyzvednuté peníze.

    V dokonalé úctě

Figulla Güterbockovi, Cařihrad, 23. 01. 1914
Cařihrad, 23. I. 1914.

Pan prof. dr. Güterbock,
    Berlín.
Velevážený pane!
Váš dopis ze 17. t.[ohoto] m.[ěsíce] jsem obdržel.
Dnes jsem na  Vaši žádost zaplatil zpět u  Banque impériale ottomane 

300 Ltq, přikládám potvrzení z banky a dávám tuto částku k dispozici Ně-
mecké orientální společnosti. Měla-li tato kvůli mě utrpět škodu, pak toho 
lituji, musím však rozhodně odmítnout, aby byla přičítána vina mně. Ačkoliv 
máte pravdu, že jsem nezkušený v obchodních záležitostech, pak je mi přesto 
natolik známo, že všude je zvykem držet se přesně psaného slova, a že zamýš-
lená omezení musí být také vyjádřena.

Dovolte mi ještě jedno slovo pokud jde o vstřícnost Německé orientál-
ní společnosti. Společnost se zavázala vyplatit mi honorář 6000 marek – 
ne 7200, jak mi omylem podruhé píšete – „v měsíčních předem splatných 
částkách“ jako honorář za „třídění, uspořádání a vydávání tabulek z Boghaz-
köi“, tedy služba za službu, o vstřícnosti by tedy mohla být řeč pouze tehdy, 
kdyby mi společnost, jak se stalo podle znění Vašeho dopisu z 19. pros.[ince], 
nad smluvní podmínky přiznala volné disponování roční částkou; to však 
nebyl, jak mi nyní píšete, ten případ. Pokud jde o další vstřícnost, tedy účto-
vání mé choti, pak si dovolím i  zde být jiného názoru – přinejmenším to 
nemohu považovat za nijak mimořádné –; neboť

1.) DOG mi může měsíční splátky přeposílat poštovní poukázkou, pak je 
moje choť beze všeho oprávněna k fi nančním operacím

nebo 2.) mi může doručit šek vystavený na přísl.[ušnou] částku u určité 
banky, pak musí tato vyplatit částku uvedenou na  šeku dokonce každému 
doručovateli
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nebo 3.) mi může nechat přepsat jednotlivé částky na mé konto u vybrané 
banky, pak je to záležitost mezi mnou a bankou, kdo je namísto mě opráv-
něn k fi nančním operacím. V žádném z těchto případů nemá DOG každo-
pádně žádný zájem na tom, kdo za mě potvrzuje příjem. Otevírá-li mi nyní 
společnost kreditní konto, u kterého pro sebe vyhrazuje zájem na potvrzení 
o vyplacení, pak to znamená poškození mých zájmů, pro něž mi právem musí 
opatřit úlevu, např. tím, že jiná osoba bude připuštěna k fi nančním operacím.

Protože nyní uhradím zpět výše zmíněnou částku, považuji za svou po-
vinnost přiložit účet za zbytek sumy. Mně poskytnutý kredit dosahoval částky 
7200 marek, která podle mého názoru sestávala z 6000 marek, částky mého 
ročního platu, a 1200 marek na výdaje v rámci mé činnosti týkající se tabulek 
z Boghazköi. Z poslední částky jsem dosud upotřebil 40 marek.

Z prve jmenovaných 6000 marek jsem vyzvedl:
1. svůj měsíční plat za leden     500 M
2. za roční nájemné apod.                (60 Ltq) = 1110 “
celkem      1610 M.

Z toho vyplývá:
Kredit  7200 M
Výdaje  1650 “
Zbytek  5550 “

Na závěr Vás žádám, abyste mi, vzhledem ke zdejším poměrům, dal k dis-
pozici můj roční plat rozdělený na plat a nájemné (4890 + 1110 marek) tak,

                   264½ + 60 Ltq,

abych na začátku roku obdržel celý obnos na nájemné, které musím za-
platit na celý rok dopředu, a zbytek v měsíčních splátkách. Rovněž Vás žá-
dám, abyste mi sdělil, v jaké podobě budu od nynějška dostávat své měsíční 
splátky.

    V dokonalé úctě
    dr. Figulla.



342 Šárka Velhartická

Güterbock Figullovi, Berlín, 30. 01. 1914

NĚMECKÁ ORIENTÁLNÍ SPOLEČNOST
Zapsaná společnost

P r o t e k t o r: Jeho Výsost císař a král

Tajemník:   BERLÍN W 10 62, dne 30. 1. 14.
Dr. phil. Bruno Güterbock  33 Victoriastr.
    36, Maaßenstr.

Pan dr. Figulla,
    Cařihrad.
    = = = = =
Velevážený pane!
Váš dopis ze 23. t.[ohoto] m.[ěsíce] jsem obdržel.
Pokud jde o výši Vašeho ročního platu, skutečně jsem se zmýlil. Nepří-

sluší Vám 7200,- marek, nýbrž celkem 6000,- marek. Z toho vyplývá, že Vám 
zůstává k dispozici nyní ještě kolem 4350,- marek. Pan pokladník Německé 
orientální společnosti Vás dnes u Banque Impériale Ottomane opět akredi-
toval do výše 4500.- marek s tím, že máte být oprávněn měsíčně vyzvednout 
400.- marek. Budete-li zamýšlet tuto částku překročit, prosím Vás, abyste mi 
to v každém jednotlivém případě ráčil dostatečně předem sdělit. Já pak zaří-
dím nezbytné.

    V dokonalé úctě
    Bruno Güterbock33

Figulla Güterbockovi, Cařihrad, 30. 01. 1914
Cařihrad, 30. led.[na] 1914.

Pan prof. dr. Güterbock,
    Berlín.
Velevážený pane!
Od  pana tajného rady Delitzsche jsem obdržel dopis, který odkazuje 

na můj nedávno Vám adresovaný dopis. Nechal jsem se od něj poučit a pro-
sím Vás tímto o prominutí za to, čeho jsem se dopustil.

    V dokonalé úctě
    dr. Figulla.

33 Vlastnoruční podpis.
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Figulla Güterbockovi, Cařihrad, 05. 02. 1914
Cařihrad, 5. II. 1914.

Pan prof. dr. Güterbock,
    Berlín.
Velevážený pane profesore!
S velkým díkem potvrzuji přijetí Vašeho dopisu ze 30. I./3. II. t.[ohoto] 

r.[oku], v němž mi poukazujete nový kredit.
Dovolte mi ještě, prosím, otázku týkající se částky 4350 marek mého zů-

statku. Zjevně jste odečetl z mnou vrácených 5550 marek částku 1200 marek, 
jež byla předtím akreditována navíc, přičemž mnou požadovaných 40 marek 
za režijní náklady stavíte mimo účet. Nyní jsou však po nálezu tabulek z Bo-
ghazköi nezbytné rozsáhlé a nákladné očišťovací a konzervační práce, a mu-
sím Vás proto prosit, abyste mi k tomuto účelu dal k dispozici částku, do níž 
by mohlo být započítáno i výše zmíněných, mnou již utracených 40 marek, 
takže můj zůstatek by v tomto případě činil ještě 4390 marek.

Kromě toho si dovoluji Vám sdělit, že jsem si dnes v  bance vyzvedl 
400 marek splátky platu za únor, a že mi bylo nicméně bankou vyplaceno 
o 100 marek navíc. Nejprve jsem tuto druhou částku odmítl a přijal jsem ji 
teprve tehdy, když mi bylo sděleno, že se tak děje pro zjednodušení budou-
cího účtování. Dovoluji si nyní dotaz, zda jste s tímto přeplatkem srozuměn 
a zda smím tuto částku 100 marek použít na výše zmíněné výdaje. V tomto 
případě bych na konci roku odečetl své výdaje, nebo k jinému datu, které mi 
stanovíte.

    V dokonalé úctě
    Hugo H. Figulla.

Figulla Güterbockovi, Cařihrad, 22. 02. 1914
Cařihrad, 22. II. 1914.

Velevážený pane profesore!
Promiňte, odpovídám-li na Váš dopis až dnes. Do defi nitivního bytu sta-

rého stylu jsem se mohl nastěhovat až 1. ún.[ora] a musel jsem všechen svůj 
čas obětovat zařizování.

S Vašimi pokyny jsem srozuměn, a měl bych tedy nyní pro Vás na odečte-
ní přes 140 marek na výdaje. Jednorázové výdaje byly nutné za mísy a hrnce 
na pojmutí kyseliny solné, dále za plechové nádoby na omývání očištěných 
tabulek a potom za lihový vařič a hrnce na ohřívání klihu. K tomu přistupují 
ještě průběžné výdaje za kyselinu solnou, líh a klih, na které potřebuji každých 
8 dní asi 25 piastrů. Čištění prvních 3 beden bude vyžadovat ještě 5–6 týdnů.
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Asi za 3 týdny sem dorazí pan prof. Weber.
    V dokonalé úctě
    zcela oddaný
    dr. Hugo H. Figulla.

Hrozný Güterbockovi, Vídeň, 24. 02. 14

Velevážený pane profesore,
Byl bych Vám, velevážený pane profesore, velice vděčný, kdybyste mi 

laskavě ráčil sdělit, jak zní adresa pana prof.  dr.  Webera pro únor a  bře-
zen. V polovině ledna jsem panu prof. Weberovi napsal do Mosulu, neboť 
mi sdělil, že pro odesílky po 10. prosinci je platná adresa „Mosul, Německý 
konzulát“. Dosud jsem však neobdržel žádnou odpověď. Specielně jsem se 
ho dotazoval, kdy přijede do Cařihradu a kdy tam mám přijet. Pro mě by 
bylo velmi důležité se toto dozvědět, neboť až poté mohu sdělit ministerstvu 
přesný termín začátku dovolené. Rád bych proto panu prof. Weberovi opět 
napsal.

Doslýchám se z ministerstva, že moje věc stojí dobře, a doufám, že Vám 
budu moci, velevážený pane profesore, co nejdříve zaslat podepsanou smlou-
vu.

Prosím o lask.[avou] odpověď a podepisuji s výrazem své znamenité úcty
    Váš nejoddanější
    doc. dr. Friedr.[ich] Hrozný.
Vídeň 24/II 14.
XVIII. Scheibenbergstr. 20.

Hrozný Güterbockovi, Vídeň, 27. 02. 1914

Velevážený pane profesore,
těší mě, že Vám mohu oznámit, že jsem právě od c. k. ministerstva vyučo-

vání34 obdržel kladné vyřízení mé žádosti o dovolenou a podporu. Prozatím 
získávám šestiměsíční dovolenou a podporu 2000 korun. Pokud by toto ne-
stačilo, pak si pan ministr vyhrazuje povolit mi dodatečnou podporu. Věřím 
však, že mi toto postačí, tím spíše že budu pobírat svůj další plat. A také pro 
mě nebude obtížné – doufám – dosáhnout prodloužení mé dovolené.

34 Ministerstvo kultu a vyučování, po roce 1918 přejmenované na Ministerstvo školství a národ-
ní osvěty.
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Dovoluji si nyní Vašemu Blahorodí zaslat přiloženou smlouvu opatřenou 
mým podpisem. Pokud jde o počáteční datum, pak bych Vám byl, velevážený 
pane profesore, velice zavázán, kdyby mohl být stanoven 21. březen (jak jsem 
naznačil tužkou). Toto by totiž formálně nepůsobilo téměř žádné obtíže; pak 
bude jednoduše vsunuta číslovka 2 před slova „1. března“, aniž by byla sepiso-
vána nová smlouva. Pan prof. Weber mi svého času napsal, že koncem března 
přijede do Cařihradu.

Velice rád bych chtěl samozřejmě také panu prof. Weberovi sdělit kladné 
vyřízení své žádosti a také ho poprosit o sdělení, kdy přijede do Cařihradu. 
Smím Vás, velevážený pane profesore, prosit o  lask.[avé] sdělení současné 
adresy pana prof. Webera?

Podepisuji s výrazem své znamenité úcty
    Váš nejoddanější
    doc. dr. Friedrich Hrozný.
Vídeň 27/II 14.
XVIII. Scheibenbergstr. 20.

Hrozný Güterbockovi, Vídeň, 06. 03. 191435

Velevážený pane profesore,
srdečný dík za lask.[avý] dopis z 1. března.
Dovolil jsem si 27. ún.[ora] zaslat Vašemu Blahorodí podepsanou smlou-

vu do Berlína (rekomando) a současně sděliti, že jsem od ministerstva proza-
tím obdržel 6iměsíční dovolenou a podporu (2000 korun). Doufám, že dopis 
byl Vašemu Blahorodí přeposlán do Lovrany36 a mezitím tam již dorazil.

Velice by mě mrzelo, kdyby pan prof. Weber musel jeti nejprve do Berlí-
na, neboť bych již velmi rád jel do Cařihr.[adu]. Počítal jsem s tím, že do Ca-
řihradu budu moci jet ve 2. polovině tohoto měsíce. Nemohlo by to přeci 
jen být zařízeno tak, abych mohl, kdyby se měla cesta pana prof. dr. Webera 
do Cařihradu zpozdit, začít s prací již dříve? Dnes ohledně toho napíši panu 
prof. Weberovi. Vaše Blahorodí jistě pochopí, že by mě velice bolelo, kdyby se 
mi nedostávalo takové důvěry jako panu dr. Figullovi.

35 Tento dopis je mezi dokumenty DOG omylem uveden pod „Wien, 06. 02. 14“, na základě 
chybného data, které udal B. Hrozný. Hrozný však v dopise děkuje za dopis z 1. března a dále 
píše: „Dovolil jsem si 27. ún.[ora] zaslat Vašemu Blahorodí podepsanou smlouvu do Berlína 
(rekomando)“ („Ich habe mir am 27. Febr. erlaubt, Euer Hochwohlgeboren nach Berlin den 
unterzeichneten Vertrag (rekommandiert) zu senden.“).

36 Lovran, italsky Laurana – chorvatské přímořské letovisko.
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Za několik dní vyjde můj spis „Obilí ve staré Babylonii“; dovolím si jeden 
jeho exemplář zaslat i Vašemu Blahorodí.

Podepisuji s výrazem své znamenité úcty
     Váš nejoddanější
     Friedrich Hrozný.
Vídeň 6/II(!)37 14.
XVIII. Scheibenbergstr. 20.

Hrozný Güterbockovi, Vídeň, 11. 03. 1914

Velevážený pane profesore,
Srdečný dík za  lask.[avé] zaslání již podepsané smlouvy, již jsem právě 

obdržel. Prosím Vás dále, abyste ráčil přijmout můj nejvřelejší dík za Vaši 
laskavou námahu spojenou s uzavřením této smlouvy.

Od pana prof. Webera jsem právě obdržel dopis, kde mi sděluje, že asi 
27/III. přijede do  Suezu a  odtamtud mi zatelegrafuje, zda a  kdy přijede 
do Cařihradu. Měl-li by pan prof. Weber jet přes Vídeň, pak by mě velice 
těšilo ho zde přivítat.

Tímto Vám, velevážený pane profesore, ještě jednou nejsrdečněji děkuji,
podepisuji s výrazem své znamenité úcty
    Váš nejoddanější
    Friedr.[ich] Hrozný.
Vídeň 11/III 14.
XVIII. Scheibenbergstr. 20.

Druhá část článku bude uveřejněna v čísle 54/2018.

37 Viz komentář ohledně datace v úvodu dopisu.
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Resumé

Smlouva o vydávání chetitských textů 
a rozluštění chetitského jazyka 

Kultury starověkého Předního východu, které po  svém zániku zmizely 
z mapy světa a  upadly v zapomnění, byly v novověku jen pozvolna a obtíž-
ně znovuobjevovány. Expedice a archeologické výkopy na Předním východě 
přinášely zejména od 19. století objevy zaniklých měst i jejich kultur, a spo-
lu s nimi i hliněných tabulek popsaných klínovým písmem. Nejprve se po-
dařilo rozluštit jazyky Mezopotámie, akkadštinu a sumerštinu, které otevřely 
cestu k poznání rozsáhlých písemných pramenů i staroorientální literatury. 
Když bylo na počátku 20. století uprostřed Anatólie objeveno zapomenu-
té hlavní město bývalé Chetitské říše, byly i zde nalezeny tabulky popsané 
klínovým písmem, ale v dosud neznámém a zcela nesrozumitelném jazyce, 
chetitštině.

V Archivu Německé orientální společnosti jsou uchovávány dokumenty 
z doby, kdy se tato společnost ujala vydávání nalezených textů a hledala vhod-
né badatele, kteří by zvládli tento obtížný úkol. Kromě německého orien-
talisty Hugo H. Figully vyslala do  Istanbulu českého badatele působícího 
ve  Vídni, Bedřicha Hrozného, kterému se díky jeho neúnavné píli a  roz-
sáhlým lingvistickým znalostem podařilo neznámý jazyk rozluštit. Svůj objev 
představil 24. listopadu 1915 v Berlíně a jeho přednáška byla mezníkem nejen 
ve staroorientálním bádání, ale i srovnávací jazykovědě a dalších příbuzných 
oborech.

Prezentované dokumenty z Archivu Německé orientální společnosti (zde 
přeložené do  českého jazyka) jsou přímou dokumentací nejen vyjednává-
ní účasti Bedřicha Hrozného na  tomto projektu, ale i  pobytu Hrozného 
v Istanbulu v první polovině roku 1914, v klíčovém období luštění těchto 
textů, a  o  okolnostech transkribování prvních chetitských písemných ma-
teriálů.

Klíčová slova: Bedřich Hrozný, Německá orientální společnost, chetitský 
jazyk, rozluštění chetitštiny, klínopisné tabulky, Boğazköy, Istanbul, Hugo 
Heinrich Figulla, Otto Weber, Bruno Güterbock, Eckhard Unger, chetitologie
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Summary

The Agreement on the Publication of the Hittite Texts 
and the Decipherment of the Hittite Language

Th e cultures of the ancient Near East, which aft er their decline had 
disappeared from the map of the world and had faded into obscurity, were 
rediscovered in Modern period, albeit slowly and with great diffi  culty. 
Expeditions and archaeological excavations in the Near East, especially since 
the 19th century, have led to discoveries of vanished cities and their cultures 
and with them also clay tablets covered with cuneiform script. At fi rst, the 
languages of Mesopotamia – Akkadian and Sumerian – were deciphered, 
which made it possible to understand a great number of written sources and 
ancient oriental literature. At the beginning of the 20th century, when the 
forgotten capital of the former Hittite Empire was discovered in the middle of 
Anatolia, tablets covered with cuneiform script were found as well, although 
in what at the time was an unknown and incomprehensible language, Hittite.

Th e Archive of the German Oriental Society holds documents from 
the period when this society began to publish these texts and sought aft er 
researchers who could accomplish such a diffi  cult task. Apart from German 
orientalist Hugo H. Figulla, the society sent one more scholar to Istanbul, 
Czech philologist Bedřich Hrozný, who had been working in Vienna, and 
who managed to decipher the unknown language thanks to his extraordinary 
diligence, enthusiasm and broad linguistic skills. He presented his discovery 
in a lecture in Berlin on 24 November 1915, which marked a turning point 
not only in ancient oriental research but also in comparative linguistics and 
other related disciplines.

Th e presented documents from the Archive of the German Oriental 
Society (here in Czech translation) constitute primary documentation not 
only of the negotiations around Bedřich Hrozný’s participation in this project 
but also of Hrozný’s stay in Istanbul during the fi rst half of 1914 – a crucial 
period in the decipherment of these texts – and the circumstances under 
which the fi rst Hittite written sources were transcribed.

Keywords: Bedřich Hrozný, German Oriental Society, Hittite language, 
decipherment of the Hittite language, cuneiform tablets, Boğazköy, Istanbul, 
Hugo Heinrich Figulla, Otto Weber, Bruno Güterbock, Eckhard Unger, 
Hittitology

Translated by Evan W. Mellander, Ph.D.
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Národní svaz českých katolíků 
ve Spojených státech amerických 
a jeho podpora samostatnému 
Československu1

Marek Šmíd

1 Úvod

Předkládaná studie se věnuje Národnímu svazu českých katolíků ve Spo-
jených státech amerických v období první světové války. Pokud totiž zůstávali 
katolíci v českých zemích k habsburské říši a obraně práv katolické církve té-
měř do konce války loajální, nepředstavovali žádnou výjimku, neboť i široká 
veřejnost včetně českých politických stran, např. sociální demokracie, setr-
vávala až do  jara 1917 vůči Rakousko-Uhersku oddaná a  podporovala jak 
válečné cíle monarchie, tak habsburský legitimismus. Domácí klérus souzněl 
s  míněním veřejnosti: jak vyšší, konzervativnější, tak nižší duchovenstvo 
sympatizovalo v době války s habsburskou dynastií a podporovalo existenci 
Rakousko-Uherska až téměř do jeho posledních dní. Přes důvěru některých 
představitelů nižšího katolického kléru v národní program se totiž dalo oče-
kávat, že vznik nové Československé republiky nepřinese katolicismu příliš 
pozitivního. S  pasivitou domácích katolíků ovšem kontrastovaly aktivity 
českých katolíků v zámoří, kteří velmi rychle opustili jednostrannou orien-
taci katolicismu na Rakousko-Uhersko a podpořili krajanský boj za národní 
nezávislost. Na rozdíl od domácích církevních hodnostářů totiž neriskovali 
otevřený střet s represivní mocí rakouského státu.

Cílem této studie je proto popsat, analyzovat a interpretovat činnost sdru-
žení, které se mezi Američany českého původu v době první světové války 
nejvýrazněji hlásilo ke katolickým zásadám – Národního svazu českých ka-
tolíků. Studie vychází převážně z  materiálů Tajného vatikánského archivu 
v Římě, dobových českých periodik v USA, dochovaných pamětí i početné 
literatury, převážně česky psané provenience.

Ve  druhé polovině 19. století značně narostl počet českých krajanů 
ve  Spojených státech amerických. Pokud žilo v  USA v  roce 1870 více než 
36.000 občanů českého původu, kteří se usazovali zejména v  New Yorku, 

1 Tato studie vznikla za podpory grantu GAČR 17-14076S Svatý stolec a české země v letech 
1914–1918.
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Clevelandu, Chicagu či v  jejich okolí, v roce 1910 se jednalo již o více než 
539 000 našich krajanů.2 Např. v největším „českém“ americkém městě Chi-
cagu existovaly četné národní domy, školy a tělocvičny, fungovaly zde tři čes-
ké pivovary, vydávaly se čtyři české deníky, hrálo se divadlo, provozovalo se 
knihkupectví atd., takže se kontakt krajanů s  českým prostředím udržoval 
mnoha různými způsoby.3 Rovněž náboženský a  duchovní život byl čino-
rodý, před první světovou válkou existovalo v USA 268 českých katolických 
osad, v nichž působilo 350 kněží a 500 řeholnic.4 

2 Čeští katolíci v USA na počátku války

Třebaže zůstávaly křesťanské strany i  jejich vůdčí osobnosti v  českých 
zemích dlouho k habsburské monarchii loajální, neboť se domnívaly, že Ra-
kousko-Uhersko bude nejlépe chránit katolické náboženství, aktivovali se 
záhy američtí souvěrci, kteří dokázali lépe překonat dávný a tradiční rozpor 
mezi svobodomyslnými a katolickými krajany. Národní a náboženské vědo-
mí vedlo posledně jmenované k vnitřnímu rozporu: na jedné straně vyslovo-
vali po vypuknutí první světové války v červenci 1914 sympatie vůči Rusku 
a  Srbsku, na  druhé straně podporovali habsburskou katolickou monarchii 
k  odporu vůči Německu.5 Na  počátku války se však shodovali s  postojem 
českého katolického tábora. 

Na podzim 1914, dne 21. října, otiskl krajanský týdeník Osvěta americ-
ká loajální prorakouské prohlášení českých katolíků, jejž podepsal dokonce 
clevelandský biskup českého původu Josef Maria Koudelka (1852–1921).6 
Rovněž v následujících letech zůstával katolický tisk v USA převážně loajál-

2 Vaculík, Jaroslav: Vznik a  vývoj českého krajanského hnutí v  USA do  roku 1914 (dále jen 
Vznik a vývoj českého krajanského hnutí). In: Kucík, Štefan – Vaculík, Jaroslav a kol. (eds.): 
Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918). Prešov 2014, s. 57, 59; Vaculík, 
Jaroslav: České menšiny v Evropě a ve světě. Praha 2009, s. 273, 277.

3 Vaculík, J.: Vznik a  vývoj českého krajanského hnutí, s. 60; Beneš, Vojta: Československá 
Amerika v odboji, I. (od června 1914 do srpna 1915). Praha 1931. 

4 K náboženským poměrům v USA před 1. světovou válkou podrobněji: Vlha, Marek: Česká 
komunita ve Spojených státech a náboženský konfl ikt. In: Nešpor, Zdeněk R. – Kaiserová, 
Kristina (eds.): Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780–1918). Ústí nad Labem 
2010, s. 402–417.

5 Beneš, V.: c. d., s. 209. V tomto duchu psal i chicagský katolický deník Národ a týdeník Kato-
lík.

6 Osvěta americká, 21. 10. 1914.
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ní, kdy současně kritizoval Masarykovy revoluční snahy i jeho protirakouské 
aktivity, objevily se však i výjimky.7

Na sjednocení různých hledisek amerických katolických Čechů a Slová-
ků, utváření „zdravého“ postoje k  českému osvobozovacímu odboji a  jeho 
fi nanční podpoře měl značný podíl kněz Oldřich Zlámal (1879–1955), který 
získal během mnohaleté pastorace ve slovenských farnostech značný kredit 
i v těchto katolických kruzích.8 Po jeho boku statečně stáli i jiní aktivní ka-
toličtí laici, např. Hynek Dostál (1871–1943), kteří americké věřící nabádali 
k přímé účasti na podpoře aktivit jejich krajanů ve střední Evropě. Již v roce 
1915 založili tito muži Cyrilometodějský pomocný fond, jenž podporoval vál-
kou postižené obyvatele v jejich staré vlasti; za první rok své existence vybral 
mezi krajany částku ve výši 100 000 dolarů.9 

Kdo však byly ony mimořádné osobnosti, jež se zasadily o změnu postoje 
katolické strany v USA? Významnou osobností katolických Čechů byl první 
zmíněný, Oldřich Zlámal, narozený do rolnické rodiny dne 4. dubna 1879 
v obci Kokory u Přerova na Hané, který se ve válečném období rozhodně 
zasazoval o vznik samostatného Československa. Po studiích na gymnáziu 
v Olomouci studoval na kněžském semináři tamtéž, ale pro četbu literatury 
bez vědomí představeného semináře byl vysvěcen ke službě v zahraničí pro 
české emigranty; stalo se tak v roce 1901 v USA. Kněžskou službu následně 
vykonával v Youngstownu v Ohiu, kde se stal po smrti slovenského kněze, 
spoluzakladatele První katolické slovenské jednoty v USA, Matice slovenské 
v Americe a prvního předsedy Slovenské ligy v Americe10 Štefana Furdeka 
(1855–1915) správcem největší česko-slovenské farnosti v USA – Panny Ma-
rie Lurdské v Clevelandu.11 O. Zlámal byl nejen skvělým knězem, ale rov-
něž uvědomělým vlastencem, který podporoval krajanské spolky a sdružení 
a od počátku 20. století psával do českých a slovenských periodik v USA; sám 
7 Hlas, 30. 7. 1915. Pro Masarykovu činnost mezi americkými krajany před rokem 1914 po-

drobněji: Vlha, Marek: Masaryk jako polarizující osobnost tzv. svobodomyslného náboženské-
ho hnutí mezi americkými Čechy před první světovou válkou. Studia Historica Brunensia, 61, 
2014, s. 129–145.

8 Zlámal, Bohumil: Příručka českých církevních dějin. Doba československého katolicismu 
(1918–1949). VII. Olomouc 2010, s. 22–23; Koníček, Jiří: Mons. Oldřich Zlámal – kněz a sjed-
notitel československého osvobozovacího hnutí v USA. In: Marek, Pavel – Hanuš, Jiří (eds.): 
Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno 2006, s. 148.

9 Šindelář, František: Z boje za svobodu otčiny. Chicago 1924, s. 13; Zlámal, B.: c. d., s. 24; 
Žampach, Adolf: Katolíci v zahraničních bojích o československou samostatnost. Brno 1928, 
s. 99.

10 Slovenská liga v Amerike byla založena jako zastřešující organizace slovenských krajanských 
aktivit ve Spojených státech amerických v květnu 1907 v Clevelandu. 

11 Koníček, J.: c. d., s. s. 146–147.
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řídil týdeník své farnosti Farník.12 V listopadu 1916 uveřejnil v listu Farník 
článek s názvem Moje stanovisko vůči Českému Nár. Sdružení, v němž ote-
vřeně prohlásil: „Jako dítě v národní škole počal jsem nenávidět Rakousko 
a jeho zteřelou dynastii, jako student na gymnáziu zarputil jsem stával mlče, 
když ve dvoraně ústavu se měla zpívat rakouská hymna a  jako bohoslovec 
na univerzitě jsem pociťoval nezmenšený odpor k  tomu císaři a králi, kte-
rý zdobil se svatokrádežným titulem apoštolského majestátu. A co jsem cítil 
já, cítili jsme všichni v gymnáziu i v semináři. Tak cítil a cítí celý český ná-
rod. Směle tvrdím dále, že toto cítění jest i přesvědčením 99 procent českého 
kněžstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.“13 

Další významnou osobností byl Hynek Dostál, rodák z početné zeměděl-
ské rodiny v Boršicích u Uherského Hradiště, který vystudoval právnickou 
fakultu v Praze.14 V roce 1898 odcestoval do Spojených států amerických, kde 
se zapojil do krajanského hnutí. Spolupracoval s časopisy Katolík, Našinec, 
Národ, Katolický Sokol atd., současně redigoval nejstarší katolický časopis 
v USA Hlas.15 V srpnu 1914 vstoupil tento publicista do povědomí krajanů 
svojí vlasteneckou básní s názvem Válečná píseň amerického Čecha, v níž se 
ve vypuknuvší válce rozhodně postavil na stranu Čechů v boji proti Něm-
cům. Jeho agitace ve  prospěch samostatného československého státu brzy 
přerostla krajanskou komunitu, takže brzy získávala sympatie pro osvoboze-
ní českých zemí z habsburské nadvlády. Trvalo však ještě další dva roky, než 
se katolíci v USA stali dobrými vlasteneckými Čechy.

Kontakty mezi Čechy se Slováky v zámoří, které se mohou zdát s ohledem 
na pozdější události zcela přirozené, zintenzivnily teprve po roce 1914, kdy 
se spojení obou národů stalo nejpřijatelnějším a  nejlogičtějším důsledkem 
probíhajících bojů v Evropě, i když se mnozí Slováci obávali případné asimi-
lace méně početnějšího národa v budoucím společném státě.16 Česká strana 
vyslovila sympatie osvoboditelským snahám Slováků poprvé v  Clevelandu 
v  březnu 1915, kdy požádala odbočky Českého národního sdružení, aby 
s nimi udržovaly kontakty.17 Spolupráci mezi Čechy a Slováky v USA podpo-

12 Tamtéž, s. 148; Rechcígl, Miloslav: Postavy naší Ameriky. Poučné a zábavné čtení ze života 
zahraničních Čechů. Praha 2000, s. 345–347.

13 Farník, 15. 11. 1916.
14 Dvouletý, Drahomír V.: Život a dílo JUDr. Hynka Dostála. Vztah českých katolických krajanů 

v USA ke své bývalé vlasti. Olomouc 2010, s. 9 (nepublikovaná magisterská diplomová práce).
15 Tamtéž, s. 12–13.
16 Hronský, Marián – Pekník, Miroslav: Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzni-

ku Česko-Slovenska. Bratislava 2008, s. 121. 
17 Beneš, V.: c. d., s. 271–276.
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roval rovněž T. G. Masaryk (1850–1937), který se postavil do čela českého za-
hraničního odboje. Ten přesvědčil místopředsedu svazu Česko-Amerických 
žurnalistů a podnikatele Emanuela V. Vosku (1875–1960), s nímž se seznámil 
již v roce 1902, aby přispěl k popularizaci československé osvobozovací akce 
i sjednocení rozhádaného krajanského hnutí v USA.18

Hlavní úkol Českého národního sdružení v USA představovala po roce 
1914 fi nanční podpora pro Masarykovu politickou činnost v Paříži, zejmé-
na na československou agitaci, vydávání časopisů, udržování spojení s vlastí, 
pomoc zajatým vojákům i strádajícím českým civilistům v Rakousko-Uher-
sku.19 K navázání kontaktů se Slováky přispívali v USA od počátku roku 1915 
právník Tomáš Čapek (1861–1950), tajemník Českého národního sdruže-
ní Josef Tvrzický-Kramer (1884–1920) a  advokát a  novinář Karel Pergler 
(1882–1954), pozdější československý vyslanec v USA.20 Politickou platfor-
mou česko-slovenského zahraničního odboje v USA se stala tzv. Cleveland-
ská dohoda, jež byla po sérii dlouhých rokování podepsána v říjnu 1915.21 
Samotní Slováci ve Spojených státech nicméně zůstávali rozděleni – zatímco 
někteří podporovali politické ambice Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda 
Beneše (1884–1948) a Milana Rastislava Štefánika (1880–1919), jiní včetně 
českých katolíků jim nedůvěřovali a přijímali je značně rezervovaně. 

3 Národní svaz českých katolíků a jeho aktivity

Dne 6. února 1917 byl v Chicagu na schůzi českého duchovenstva a ka-
tolických jednot založen Národní svaz českých katolíků, do  jehož čela se 
postavil výkonný výbor ve  složení Inocenc Kestl (1879–?), Josef Kopecký, 
František W. Jehlička (1879–1939), Jan Straka, Josef J. Janda, Konrad Ric-
ker, Frank G. Hájíček (1874–1935), František Šindelář (?–1933), Tomáš W. 
Filas, František Boženek, Karel Radouš, Valentine Kohlbeck (1864–1938), 
Jan W. Voller, Václav Paveza, Josef Martínek a Jan F. Novotný. O úspěšném 
zformování Národního svazu byl současně informován americký prezident 

18 Beneš, Edvard: Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. 
I. Praha 1927, s. 133; Vondrášek, Václav – Hanzlík, František: Krajané v USA a vznik ČSR 
v dokumentech a fotografi ích. Praha 2009, s. 20. K osobnosti E. V. Vosky podrobněji: Hájková, 
Dagmar: Emanuel Voska. Špionážní legenda první světové války. Praha 2014.

19 Sychrava, Lev – Werstadt, Jaroslav: Československý odboj. Praha 1923, s. 63–64.
20 Getting, Milan: Americkí Slováci a  vývin československej myšlienky v  rokoch 1914–1918. 

b.m. 1933, s. 46; Sychrava, L. – Werstadt, J.: c. d., s. 63.
21 Kucík, Š. – Švorc, P.: Česko-slovenský zahraničný odboj, s. 68–73.
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Woodrow Wilson (1856–1924).22 Ze členů Národního svazu patřili mezi nej-
aktivnější I. Kestl, který se později stal jeho předsedou, tajemník T. M. Filas 
a členové F. Zlámal a F. Šindelář. Duchovním rádcem svazu byl benediktýn 
V. Kohlbeck, redaktor časopisů Národ a  Katolík.23 O  měsíc později si Ná-
rodní svaz českých katolíků otevřel kancelář na So. St. Louis Avenue 2601 
a vydal provolání k české veřejnosti o podpoře osvobozovací akce. Ředitelem 
kanceláře se stal F. Šindelář, který za  tímto účelem přesídlil z  New Yorku 
do Chicaga.24 Od října 1917 do července následujícího roku vzniklo v USA 
celkem 25 odboček Národního svazu; jeho sbírky mezi krajany výrazně při-
spívaly k fi nanční podpoře Masarykovy osvobozovací akce.25

Na schůzi více než 2 000 českých katolíků v Plzeňském pavilonu v Chica-
gu dne 16. května 1917 – za účasti skvělých řečníků a nadšených organizáto-
rů O. Zlámala z Clevelandu či H. Dostála z St. Louis – bylo dosaženo dohody 
o společném postupu Národního svazu českých katolíků a Českého národ-
ního sdružení v čele s Vojtou Benešem (1878–1951), o čemž byl současně 
slavnostním memorandem informován americký prezident W. Wilson. Sblí-
žení s nekatolickým proudem bylo úspěchem především vlasteneckých kněží 
v čele s O. Zlámalem a I. Keslem a četných laiků (F. Šindeláře, F. G. Hájíčka), 
kteří pochopili, že svoboda českých zemí je do budoucna spjata se vznikem 
nezávislého a samostatného Československa. 

Obě formace společně vytvořily Česko-slovenskou radu, později 
přejmenovanou na Bohemian National Alliance, která se plně podřídila nej-
vyšší autoritě zahraničně-politické akce Československé národní rady v Pa-
říži v  čele s  T. G. Masarykem a  vyslovila pro republikánské státní zřízení 
budoucího státu. Zpráva o spojení národních organizací byla s radostí při-
jata českými krajany v USA a jejich tiskem, i když byla bezpochyby pro obě 
strany kompromisem; rozhodně však sblížila katolíky a  nekatolíky.26 Čeští 
svobodomyslní, katolíci i socialisté od nynějška postupovali jednotně. 

Na jaře 1917, po vstupu USA do první světové války, začal Národní svaz 
českých katolíků otevřeně podporovat americkou vládu, přičemž vydal pro-
volání k českým mužům, aby se dobrovolně přihlásili do americké armády. 
Pokud předběhneme události, celkově se nacházelo na  francouzské frontě 
v  letech 1917–1918 přibližně 4 000 katolických dobrovolníků ze Spojených 

22 Šindelář, F.: c. d., s. 32.
23 Neumann, Augustin: Katolictví a  naše národní obrození. Hradec Králové 1922, s. 22; 

Šindelář, F.: c. d., s. 30–33; Beneš, E.: c. d., s. 135.
24 Šindelář, F.: c. d., s. 35.
25 Neumann, A.: c. d., s. 35, 37.
26 Koníček, J.: c. d., s. 148; Dvouletý, D. V.: c. d., s. 58; Šindelář, F.: c. d., s. 56–57, 64.



357

států amerických.27 Na druhé straně katolický tisk před vstupem USA do vál-
ky nezávislost Československa v  podstatě neprosazoval, neboť nesdílel ani 
Masarykovy představy, ani protihabsburské a protirakouské postoje liberál-
ních krajanů. Nejvýraznějším oponentem osvobozovacích snah byl zmíněný 
biskup J. M. Koudelka, který se však nekritickou obhajobou Německa a jeho 
císaře Viléma II. brzy vlastenecky cítícím kněžím odcizil. Svůj postoj, jenž jej 
vehnal do izolace, si nicméně brzy uvědomil, přehodnotil jej a od konce roku 
1917 již plně podporoval cíle Národního svazu českých katolíků.28 

Od počátku roku 1917 se postupně začala proměňovat dikce článků kato-
lických listů. V březnu zveřejnil časopis Farník následující prohlášení: „Český 
katolík má nejen právo, ale i povinnost přiložit ruku k dílu a nevyhýbat se 
práci s ostatkem národa, bojujícím za samostatnost… Ať jen žádný katolík 
nedá se zmásti hlasy sofi stů a zakuklených kaiserovců, že my, katolíci, nesmí-
me jíti se stranou, která hlásá revoluci.“29 Reakci katolíků ocenil rovněž pa-
řížský Zpravodaj Čechoslováků za hranicemi dne 10. července 1917. Od léta 
1917 pak český katolický tisk, např. Křesťanské listy, informoval o Masaryko-
vě zahraničně-politické činnosti v pozitivním duchu a vyzýval věřící k pod-
poře trpící vlasti.30

4 Jednání se Svatým stolcem

Pokud stáli na  jaře 1917 američtí katoličtí krajané na  straně Českoslo-
venska, bylo nyní nezbytné získat pro podporu rodícího se státu i církevní 
představitele Svatého stolce. Na  vatikánské a  francouzské církevní kruhy 
proto působil E. Beneš, který jednal se sekretářem Kongregace pro mimo-
řádné církevní záležitosti Bonaventurou Cerrettim (1872–1933), pařížským 
generálním vikářem Alfredem-Henri-Marie Baudrillartem (1859–1942) 
a ředitelem francouzské katolické revue Le Correspondant Edouardem Tro-
ganem (1861–1934), aby je seznámil o poměrech ve střední Evropě, cílech 
boje za československou nezávislost, katolicismu v Rakousko-Uhersku atd. 

V době francouzsko-vatikánské roztržky, která trvala od roku 1905, tak 
pro podporu Československa sice E. Beneš získal některé vlivné francouzské 
katolíky, bylo však potřeba přitáhnout pozornost vysokých úředníků řím-

27 Šindelář, F.: c. d., s. 42–43; Žampach, A.: c. d., s. 77–78, 111.
28 Jaklová, Alena: Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha 2010, s. 305.
29 Navrátil, Alois: Tradice svatováclavská a katolictví v čsl. legiích. Přerov 1932, s. 39.
30 Jaklová, A.: c. d., s. 305.
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ské kurie.31 Svá slova proto rovněž zopakoval před významnými představiteli 
ve Věčném městě, kde pobýval od září do října 1917, zejména před diplo-
matem, spisovatelem a  publicistou Charlesem Loiseau (1861–1945), který 
udržoval neofi ciální kontakty se státním sekretářem Pietrem Gasparrim 
(1852–1934). Pro napjaté vztahy mezi Vatikánem a Itálií32 nicméně E. Beneš 
do hlubšího kontaktu s vatikánskými církevními představiteli nevstoupil.33

V červnu 1917 přicestoval do Spojených států amerických místopředseda 
Československé národní rady, letec, fyzik a politik M. R. Štefánik. Zmíněná 
rada, jejímiž tiskovými orgány byly La Nation Tchèque (Český národ34) 
a Československá samostatnost, začala postupně organizovat československé 
vojsko v zahraničí, které chtěla nyní posilnit dobrovolníky mezi americký-
mi Čechy. Cílem Štefánikovy americké mise byl proto jak nábor krajanů pro 
rodící se vojsko ve  Francii, tak sjednocení českých a  slovenských krajanů 
v USA a jejich získání pro podporu Československé národní rady.35 Třebaže 
původně počítal s podporou 20 000–30 000 mužů, podařilo se mu nakonec 
pro vojsko během půlročního pobytu ve Spojených státech získat desetinu; 
30 000 Čechoslováků již vstoupilo do  řad americké armády. Národní svaz 
českých katolíků Štefánikovu akci samozřejmě podporoval.36

Nejznámější mírová nóta Svatého stolce v  období světového konfl iktu, 
jež byla osobním dílem papeže Benedikta XV. (1914–1922) a  státního se-
kretáře P. Gasparriho, vycházela z dílčích předloh první poloviny roku 1917 

31 Beneš, E.: c. d., s. 503.
32 Itálie v té době sváděla s rakousko-uherskými a německými vojsky těžkou bitvu u Capore-

tta. Katastrofální porážka ji stála životy 30 000 mrtvých a  zraněných mužů a 270 000 zaja-
tých. Na řece Piavě následně vojska Ústředních velmocí Italové zastavili a drželi zde frontu 
až do konce první světové války. Jednání s  italskou vládou se uskutečnila prostřednictvím 
papežova důvěrníka C. Montiho, nevedla však k žádným hmatatelným výsledkům. Podrob-
něji: Šmíd, Marek: Vatikán a první světová válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce 
v letech 1914–1918. Brno 2016, s. 79.

33 A. Žampach se naopak domnívá, že k audienci E. Beneše a M. R. Štefánika u státního se-
kretáře Svatého stolce P.  Gasparriho došlo. Byla podle něho zřejmě výsledkem intervence 
katolického kněze z Rumunska Vladimira Ghiky (1873–1954) u Svatého stolce. Vatikánské ar-
chivy však tuto spekulaci nepotvrzují. Srovnej: Žampach, A.: c. d., s. 64; Masaryk, Tomáš G.: 
Světová revoluce. Za války a ve válce 1914–1918. Praha 2005, s. 44; Hruban, Mořic: Z časů 
nedlouho zašlých. Vzpomínky Dr. Mořice Hrubana. Řím – Los Angeles 1967, s. 193.

34 Jeho editorem se stal francouzský profesor na Sorbonně Ernest Denis. Vycházel v Paříži za fi -
nanční podpory amerických Čechů. Žampach, A.: c. d., s. 49.

35 Sychrava, L. – Werstadt, J.: c. d., s. 97.
36 Beneš, E.: c. d., s. 136; Sychrava, L. – Werstadt, J.: c. d., s. 97.
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a vyslovovala se ve svém textu z 1. srpna 1917 pro trvalý mír.37 V dokumentu 
představil papež Benedikt XV. osm zásad, podle nichž měly být: 1. nastole-
ny mravní, nikoliv fyzické síly práva, 2. omezeny závody ve zbrojení, jež se 
mělo nadále zaměřovat na udržování veřejného pořádku státu, 3. nahrazeny 
armády arbitrážními institucemi, 4. zaručeny svobody moří, 5. prominuty 
vzájemné náhrady za způsobené škody s možností některých výjimek, 6. vrá-
ceny obsazené země a poskytnuta jim úplná nezávislost (např. Belgie), 7. po-
suzovány případné územní otázky v duchu smířlivosti s ohledem na přání 
národů a 8. přezkoumány národnostní otázky některých zemí, např. Polska 
či Arménie.38 

Spojené státy americké považovaly mírovou nótu za dokument Ústřed-
ních mocností, proto byly k  jejímu znění značně opatrné. Katolíci, klérus 
i biskupové v USA se omezili na vyjádření podpory Svatému stolci i vzne-
šenosti myšlenek Benedikta XV., ale stáli plně na straně veřejného mínění. 
Americký státní tajemník Robert Lansing (1864–1928) sice uznal, že Svatý 
stolec vyzývá k obnovení Belgie a Polska, avšak podotkl, že nehovoří o osudu 
poválečného Srbska a Černé Hory. Pro vstřícnost vůči zájmům Ústředních 
mocností s důrazem na status quo ante bellum považoval Washington va-
tikánské aktivity za podporu válečných cílů Berlína a Vídně, což v podstatě 
korespondovalo s postojem Velké Británie a Francie. Americký prezident W. 
Wilson papežovy snahy proto dne 27. srpna 1917 zdvořile odmítl a vyslovil 
se proti požadovanému návratu pořádku z roku 1914, který byl pro vstřícnost 
vůči Rakousko-Uhersku v rozporu s představami Washingtonu.39

V  říjnu 1917 zaslal výkonný výbor Národního svazu českých katolíků 
list Československé národní radě v Paříži, v němž ji požádal o názor na po-
liticko-náboženské poměry v  budoucím Československu i  na  poměr státu 
k církvi. T. G. Masaryk však v té době pobýval již v Rusku, takže se nemohl 
k dopisu vyjádřit.40 Národní svaz proto zmíněný list T. G. Masarykovi předal 
37 Paolini, Gabriele: Off ensive di pace. La Santa Sede e la prima guerra mondiale. Firenze 

2008, s. 166–167; Scottà, Antonio: Papa Benedetto XV. La chiesa, la grande guerra, la pace 
(1914–1922). Roma 2009, s. 214.

38 Caliari, Gian Pietro: La pace positiva di Benedetto XV. Pace, diritti dell’uomo, diritti dei 
popoli, 2, 1998, s. 39–41.

39 Engel-Janosi, Friedrich: Österreich und der Vatikan 1846–1918, II. (1903–1918). Graz 
– Wien – Köln 1960, s. 319–320; Zivojnovic Dragan: Robert Lansing’s Comments on the 
Pontifi cal Peace Note of August 1, 1917. Th e Journal of American History, 56, 1969, s. 559; 
Zivojnovic, Dragan: Th e Vatican, Woodrow Wilson, and the Dissolution of the Hapsburg 
Monarchy 1914–1918. East European Quarterly, 3, 1969, s. 40–41; Horčička, Václav: Vztahy 
Rakousko-Uherska a  Spojených států amerických v  období první světové války. Praha 2007, 
s. 217–219.

40 Šindelář, F.: c. d., s. 89–90, 92–93.
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osobně až během jeho návštěvy Chicaga v květnu následujícího roku. Před-
seda Československé národní rady na něj tehdy odpověděl ústně, avšak své 
stanovisko později potvrdil i  písemně: „Amerika (Spojené státy) nám je 
a bude vzorem pro úplnou svobodu náboženskou a církevní… Nepouštěje 
se do výkladu o věcech náboženských, smím upozornit, že moje stanovis-
ko proti Rakousku přirozeně a důsledně bylo proti rakouskému politickému 
katolicismu – to jsem často zdůrazňoval… O  konfi skaci církevního jmění 
nemůže být řeči; jsou administrativní problémy různého rázu, které budou 
muset být řešeny (zejména nepoměrné hospodářské výhody aristokratické 
hierarchie), ale nestane se to násilně a bez dohody s církvemi.“41

Latinsky psané memorandum, jež vzešlo ze společné schůze českých kně-
ží v  hotelu New Ebbitt ve  Washingtonu dne 18. listopadu 1917, reagovalo 
především na zmíněnou papežovu mírovou nótu z 1. srpna, jež neobsahovala 
žádné zmínky o osvobození Československa z pod rakouského jha. Poněvadž 
z toho protikatolický tisk vyvozoval, že se Benedikt XV. chová k našim národ-
ním požadavkům nepřátelsky, obrátili se američtí katolíci českého původu 
na Svatého otce Benedikta XV. a požádali jej o podporu boje za osvobození 
Čechů a Slováků a jejich nezávislého československého státu, a k prosbě při-
dali i fi nanční dar ve výši 5 000 dolarů.42 

Jednalo se o přípis 26 českých katolických osobností žijících ve Spojených 
státech amerických, mezi nimiž nechyběly podpisy předsedy Národního 
svazu českých katolíků I. Kestla, clevelandského biskupa J. M. Koudelky, 
opata českých benediktinů Jana Jaegera, místopředsedy výkonného výboru 
Národního svazu F. W. Jehličky, kněží O. Zlámala, V. Kohlbecka a dalších.43 
V něm mj. zmínění muži požadovali československou samostatnost a osvo-
bození národa v zemích historických a na Slovensku: „A my, Čechoslované, 
jsme pevně přesvědčeni, že Náměstek Kristův na  zemi v  počtu ostatních 
malých národů měl na  mysli i  náš drahý národ československý, země to 
svatováclavské: Čechy, Moravu, Slezsko a  Uherské Slovensko, které kdysi 
samostatné a  samosprávné, po  staletém ujařmení a  utrpení po  bývalé své 

41 Tamtéž, s. 93.
42 Neumann, A.: c. d., s. 17, 19.
43 Historický archiv státního sekretariátu, fond Archiv Svaté Kongregace pro mimořádné cír-

kevní záležitosti Rakousko-Uherska, III. období, fascikl 497, f. 29, Bonzano Gasparrimu 
23. 11. 1917; Masaryk, T. G.: c. d., s. 245. Originál dokumentu se nachází v Historickém 
archivu státního sekretariátu, fond Archiv Svaté Kongregace pro mimořádné církevní zále-
žitosti Rakousko-Uherska, III. období, fascikl 497, f. 31. Jedná se o latinský dvoustránkový 
dopis formátu A3 se zlacenou pečetí a podpisy zástupců Národního svazu českých katolíků 
na konci dokumentu.
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svobodě nejen nevýslovně touží, ale i svobodu mít chtějí, protože se svého 
historického práva na úplnou samostatnost nikdy nevzdaly a nevzdají.“44

Kromě motivace láskou k vlasti kněží k tomuto kroku přiměla i potřeba 
odpovědi českým protikatolickým elementům, které obviňovaly klérus, že se 
nezajímá o blaho své vlasti. Mluvčím delegace z hotelu New Ebbitt byl usta-
noven místopředseda výkonného výboru Národního svazu českých katolí-
ků F. W. Jehlička. Když kněží společně předávali list apoštolskému delegátu 
ve Washingtonu Giovannimu Vincenzu Bonzanovi (1867–1927), dotyčný di-
plomat odpověděl: „Buďte ujištěni, že sv. Otec učiní vše, co bude v jeho moci. 
Já Jeho Svatosti nejen odporučím, ale nutkati jej budu, aby se vaší záležitosti 
ujal.“45 Na vstřícném přijetí delegace měl značný podíl chicagský arcibiskup 
George Mundelein (1872–1939), který delegáta před jejím příchodem o čle-
nech výboru pozitivně informoval.46 

Státní sekretář Svatého stolce P. Gasparri potvrdil apoštolskému delegáto-
vi ve Washingtonu G. V. Bonzanovi přijetí dopisu, avšak uvedl, že list neobsa-
huje zmíněný šek.47 Třebaže nemohl vatikánský diplomat odpovědět v době 
probíhajícího konfl iktu na aktivity Čechů a Slováků přímo, poznamenal, že 
papež oceňuje výrazy oddanosti, které petice obsahuje, a děkuje za zaslaný 
dar. Všem Čechoameričanům současně tlumočil apoštolské požehnání 
papeže Benedikta XV.48 

Odpověď na memorandum obdržel předseda Národního svazu českých 
katolíků Inocenc Kestl v  únoru 1918. Státní sekretář mu v  ní sděloval, že 
„memorandum bylo sv. Otcem přijato a že mocným dojmem naň působila 
synovská oddanost katolických Čechů v  Americe. Poslal ujištění, že blaho 
českého národa leží mu na srdci a na důkaz své přízně, že posílá americkým 
Čechům své požehnání.“49 Navzdory snahám českých katolíků v USA o na-
vázání diplomatických styků se Svatým stolcem nemělo memorandum valný 
účinek.

44 Jednota, 28. 11. 1917.
45 Neumann, A.: c. d., s. 20.
46 Tamtéž, s. 21.
47 K chybě rozhodně nedošlo na české straně, protože kněží G. V. Bonzanovi šek osobně předali. 

Neumann, A.: c. d., s. 20.
48 Historický archiv státního sekretariátu, fond Archiv Svaté Kongregace pro mimořádné cír-

kevní záležitosti Rakousko-Uherska, III. období, fascikl 497, f. 30, Gasparri Bonzanovi 
18. 1. 1918.

49 Neumann, A.: c. d., s. 21.
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5 Národní svaz v roce 1918 a T. G. Masaryk v USA

Do obecnějšího povědomí vstoupil Národní svaz českých katolíků teprve 
v květnu 1918, kdy jeho zástupci podepsali společně s představiteli Slovenské 
ligy v Americe, Českého národního sdružení a představiteli československé 
zahraniční akce T. G. Masaryka tzv. Pittsburskou dohodu. Slovenští před-
stavitelé ji považovali za  pokračování kurzu, nastoupeném Clevelandskou 
dohodou, tj. federalismu, resp. autonomie Slovenska na federativním základě 
v budoucím státě. Ta byla uzavřena na zasedání Československé národní rady 
v Americe dne 31. května 1918 ve městě Pittsburgh. Jako politickou dohodu 
ji koncipoval při svém pobytu v USA T. G. Masaryk a podepsali ji zástup-
ci zmíněných českých a  slovenských krajanských organizací v  USA, např. 
O. Zlámal, Ludvík Fisher (1880–1945), I. Kestl či H. Dostál.50 Pittsburská do-
hoda schvalovala spojení Čechů a Slováků v jedné republice, v níž bude mít 
Slovensko vlastní sněm, administrativu a soudy. Nebyla však státoprávním 
aktem, ale jen politickým programem krajanských organizací v USA. Budiž 
zde současně řečeno, že se po roce 1918 stala jedním ze základních východi-
sek autonomistického hnutí na Slovensku.51 

Přes veškeré sbližování katolického a nekatolického tábora v USA chyběl 
našim krajanům osobní kontakt s vůdčí osobností zahraniční odboje T. G. 
Masarykem. Ten se proto na jaře 1918 vydal z Ruska přes Sibiř, Koreu, Ja-
ponsko a Kanadu do Spojených států amerických, kam přicestoval v dubnu, 
aby naléhal na americkou administrativu ve prospěch evakuace českosloven-
ského sboru z Ruska do Francie a budování nového československého státu. 
Již dne 5. května slavnostně vstoupil do Chicaga, kde jej přivítaly desetitisíce 
českých a slovenských krajanů.52 Téhož dne, před hotelem Blackstone, veřejně 
vystoupil místopředseda Národního svazu F. W. Jehlička, který před přítom-
nými odhodlaně prohlásil: „Profesore Masaryku, v tomto boji za osvobození 
národa československého my, čeští katolíci, jsme s vámi a s vámi až do konce 
vytrváme.“53 

Na  konci května 1918 pobýval T. G. Masaryk v  New Yorku a  v  Pitts-
burghu, v polovině následujícího měsíce v Clevelandu. Později též v jiných 
amerických městech, kde agitoval především za fi nanční i politickou pod-
50 K Masarykově pobytu v Pittsburghu podrobněji: Křesťanské listy, 6. 6. 1918, resp. 13. 6. 1918.
51 Kucík, Štefan: Podiel amerických Slovákov na  autonomistickom hnutí na  Slovensku (1918–

1938). Martin 2011, s. 22–28; Kucík, Štefan – Švorc, Peter: Česko-slovenský zahraničný odboj 
v USA (1914–1918). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada spole-
čenských věd. Brno 2013, s. 58–60.

52 Zpravodaj Čechoslováků za hranicemi, 11. 5. 1918; Sychrava, L. – Werstadt, J.: c. d., s. 157.
53 Neumann, A.: c. d., s. 39.
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poru nově vznikajícího Československa.54 Se zástupci amerických katolí-
ků se T. G. Masaryk opět setkal dne 20. června 1918 na katolickém sjezdu 
ve  Washingtonu, kde spolu hovořili mimo jiné o  náboženských poměrech 
v budoucím Československu. T. G. Masaryk zde přítomným objasnil své sta-
novisko včetně důvodu jeho protikatolické radikalizace. Vyslovil se současně 
pro klidnou odluku církve od státu podle amerického vzoru, s čímž údajně 
vyjádřili souhlas američtí katolíci.55 Právě katolíci ve svobodném světě dobře 
chápali smysluplnost odluky, která měla proběhnout k prospěchu obou zú-
častněných stran.56

Během roku 1918 se T. G. Masaryk opakovaně setkal s  prezidentem 
W. Wilsonem57 a ministry americké vlády, s nimiž jednal o uznání Národ-
ní rady, která měla od března 1918 ve Washingtonu svoji odbočku. Osobní 
schůzka T. G. Masaryk – W. Wilson byla úspěchem diplomatických jednání 
kněze O. Zlámala, který ji zrealizoval prostřednictvím svého přítele z Cleve-
landu právníka a  politika, jenž byl od  roku 1916 ministrem obrany USA, 
Newtona D. Bakera (1871–1937).58 V září 1918 defi nitivně uznaly Spojené 
státy americké Národní radu za vládu Československa.59 

Navzdory prohlášení z počátku roku 1918, jež se vyslovovalo pro podpo-
ru československé nezávislosti, se Svatý stolec v téže době naposledy poku-
sil o záchranu rakousko-uherské monarchie, kterou vnímal jako protiváhu 
německého a ruského vlivu ve střední Evropě.60 Americký vyslanec v Římě 
Th omas Nelson Page (1853–1922) hlásil dne 1. října 1918 do Washingtonu, 
že se Vídeň snaží prostřednictvím Svatého stolce ukončit nepřátelství s Itálií. 
Habsburská monarchie jí nabízela odstoupení Tridentska a souhlas s inter-
nacionalizací Terstu. Italský ministr zahraničí Sidney Sonnino (1847–1922) 
nabídku odmítl s tím, že je v této době možné jednat pouze na základě ra-
kousko-uherské nabídky příměří. Vzhledem k tomu, že Vatikán dne 4. října 
telegrafoval do Washingtonu, že se habsburská monarchie rozhodla požádat 
o příměří, vyzval Benedikt XV. dne 11. října amerického prezidenta W. Wil-

54 Zpravodaj Čechoslováků za hranicemi, 26. 6. 1918, resp. 27. 7. 1918.
55 Masaryk, T. G.: c. d., s. 246; Neumann, A.: c. d., s. 33. Pro odluku církve od státu podle ame-

rického vzoru podrobněji: Kryštůfek, František Xaver: Rozluka církve a státu ve Spojených 
státech severoamerických, v Brasilii, v Genevě a v Irsku. Praha 1913.

56 Zlámal, B.: c. d., s. 25; Masaryk, T. G.: c. d., s. 245.
57 Celkem se uskutečnily čtyři schůzky.
58 Koníček, J.: c. d., s. 149; Žampach, A.: c. d., s. 64.
59 Sychrava, L. – Werstadt, J.: c. d., s. 161–162.
60 Horčička, Václav: Vztahy Rakousko-Uherska a Spojených států amerických v období první 

světové války. Praha 2007, s. 316.
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sona, aby přispěl k jeho brzkému uzavření. Do jednání se poté zapojil i bal-
timorský arcibiskup James Gibbons (1834–1921), který dne 14. října 1918 
doručil americkému státnímu tajemníku R. Lansingovi žádost Vatikánu, aby 
rakousko-uherskou nótu posuzovala americká vláda shovívavě. Naposledy 
intervenoval Svatý stolec za Rakousko-Uhersko dne 1. listopadu 1918 pro-
střednictvím Velké Británie; bylo však již pozdě.61 

6 Závěr

Závěrem lze říci, že do boje za nezávislost Československa významně při-
spěli čeští a slovenští krajané v USA, mezi nimiž rovněž četní katolíci. Krajané 
svoji diplomatickou činností působili na americkou vládu a společně s T. G. 
Masarykem ji získali pro osvobozovací myšlenky. Podle Masarykových slov 
přispěla česká kolonie v USA na osvobození Československa nejen fi nančně, 
ale též politicky; svým významem i velikostí svého zastoupení patřila mezi 
nejsilnější krajanské komunity v zahraničí.62 Díky jednání spojenců na začát-
ku války, zejména ze strachu italských liberálních politiků, se papež Benedikt 
XV. nepodílel na  poválečném evropském pořádku a  nevstoupil do  jedná-
ní Pařížské mírové konference v  letech 1919–1920. Národní svaz českých 
katolíků však situaci v nově vzniklém Československu sledoval a na počátku 
roku 1919 do něj vyslal nepočetnou delegaci.

Resumé

Národní svaz českých katolíků ve Spojených státech amerických 
a jeho podpora samostatnému Československu

Studie se zabývá Národním svazem českých katolíků ve Spojených státech 
amerických a jeho podporou samostatnému Československu v období první 
světové války let 1914–1918, přičemž sleduje vývoj a proměny vztahu ame-
rických katolíků českého původu k habsburské monarchii. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že američtí souvěrci na  rozdíl od  domácích katolíků neriskovali 
otevřený střet s represivní mocí rakouského státu, se poměrně brzy někteří 
jednotlivci postavili na  podporu národní nezávislosti proti habsburskému 

61 Zivojnovic, D.: Th e Vatican, s. 54–59; Horčička, V.: c. d., s. 275.
62 Vaculík, J.: České menšiny, s. 280.
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legitimismu a  podpořili Masarykovu zahraničně-politickou akci. V  únoru 
1917 vznikl Národní svaz českých katolíků, který záhy dosáhl dohody o spo-
lečném postupu s Českým národním sdružením v USA v čele s Vojtou Be-
nešem. Poté, co došlo ke sjednocení katolických a nekatolických krajanů, se 
představitelé Národního svazu obrátili na Svatý stolec, který se snažili v pro-
bíhající světové válce přesvědčit pro podporu vznikajícího Československa. 
Formální zdvořilostní fráze, které si s církevními hodnostáři ve Vatikánu vy-
měnili, společně s neúspěchem Benešových a Štefánikových diplomatických 
aktivit u Svatého stolce, postoj Svatého stolce nezměnily, neboť ten podpo-
roval rakousko-uherskou monarchii až do konce světového konfl iktu v  lis-
topadu 1918. Přesto můžeme prohlásit, že čeští a  slovenští krajané v  USA 
významně přispěli k dosažení nezávislosti Československa.

Klíčová slova: Spojené státy americké, první světová válka, Národní svaz 
českých katolíků, Vatikán, Benedikt XV., Oldřich Zlámal, Hynek Dostál, To-
máš Garrigue Masaryk, 1914–1918

Summary

The National Association of Czech Catholics 
in the United States of America 

and its Support of Independent Czechoslovakia

Th e paper deals with the National Association of Czech Catholics in the 
United States of America and its support of independent Czechoslovakia in 
the period of the First World War 1914–1918. At the same time, it follows 
the development and transformation of relations of American Catholics 
of Czech origins to the Habsburg Monarchy. With respect to the fact that 
American coreligionists in contrast to domestic Catholics did not risk an 
open confl ict with the repressive power of the Austrian state, individuals 
very soon promoted national independence against Habsburg legitimism 
and supported Masaryk’s foreign-political action. In February 1917 the 
National Association of Czech Catholics was founded and quite early it 
agreed on a  mutual progress with the Czech National Association in the 
USA led by Vojta Beneš. Aft er the unifi cation of Catholic and non-Catholics 
compatriots, representatives of the National Association referred to the 
Holy See to support newly emerging Czechoslovakia. Courtesies exchanged 
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with ecclesiastical dignitaries as well as unsuccessful Beneš’s and Štefánik’s 
diplomatic activities at the Holy See did not turned the attitude of the Holy 
See, because it supported the Austro-Hungarian Empire until the end of the 
world confl ict in November 1918. Despite this, it may be claimed that Czech 
and Slovak compatriots in the USA signifi cantly contributed to independence 
of Czechoslovakia. 

Keywords: Th e United States of America, First World War, National As-
sociation of Czech Catholics, Vatican, Benedict XV, Oldřich Zlámal, Hynek 
Dostál, Tomáš Garrigue Masaryk, 1914–1918
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Ženská národní rada a Národní souručenství1

Jitka Rašková

Zatímco se český národ vyrovnával s  příjezdem německých vojsk 
a prvních dnů okupace, političtí představitelé nově vyhlášeného Protektorátu 
Čechy a  Morava začali hledat východiska pro jeho další existenci pod na-
cistickou okupační správou. Myšlenka vytvoření jediné národní politické 
strany měla již svůj původ v  tzv. druhé republice. Strana národní jednoty, 
tvořená agrárníky a  dalšími pravicovými stranami, byla de facto jedinou 
vládnoucí a  vládní druhorepublikovou stranou a  lze na  ni nahlížet jako 
na  předchůdkyni Národního souručenství. Oproti tomu druhá politická 
strana – Národní strana práce – byla postavena do role loajální opozice.2

Prvotní úvahy směřující ke vzniku celonárodní politické organizace, kte-
rá by vedla ke sjednocení českého národa a jeho obraně, se objevily již v roz-
hlasovém projevu3 prezidenta Háchy ze dne 16. března 1939.4

Představitelé dosavadních politických stran – Národní strany práce 
a  Strany národní jednoty byli vyzváni, aby neprodleně ukončili politickou 
činnost a  podíleli se svými spolustraníky a  voliči na  budování nově vzni-
kajícího hnutí, které bylo pojmenováno prezidentem Háchou jako Národní 
souručenství. Zatímco likvidace obou druhorepublikových stran probíhala 
bez větších problémů, situace se vyhrotila mezi fašistickými organizacemi, 
které se snažily využít změněných politických poměrů k získání většího podí-
lu na moci. Ve snaze omezit tlak a rozkladné tendence ze strany extrémních 
nacionalistických organizací a  starých politických struktur uzákonila pro-

1 Studie vznikla v rámci projektu Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého „Společnost v histo-
rickém vývoji od středověku po moderní věk II.“ (IGA_FF_2016_037), díky účelové podpoře 
na  specifi cký vysokoškolský výzkum udělené roku 2016 Univerzitě Palackého v  Olomouci 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2 Srovnej: Nikrmajer, Leoš: Činnost a vývoj Národního souručenství v Českých Budějovicích 
v letech 1939–1942. České Budějovice 2006, s. 8.

3 „Nikdy v minulosti neměl náš lid tak vážnou dějinnou povinnost, aby byl naprosto svorný 
a jednotný. Rozhodl jsem se proto, jako odpovědná hlava národa českého, že učiním co nej-
rychleji rozhodné kroky, které povedou k naprostému sjednocení všech vrstev národa, neboť 
jedině toto sjednocení zabezpečí jeho blaho a štěstí.“ Prezident dr. Hácha přejímá vedení náro-
da. Národní politika, č. 78, 19. 3. 1939, s. 2.

4 Ponecová, Andrea: Adolf Hrubý a Národní souručenství. Sborník Archivu bezpečnostních 
složek, 8, 2010, s. 167–168. In: http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik8-2010/kap08.
pdf [cit. 6. 3. 2017].
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tektorátní vláda rozhodnutí prezidenta, dle kterého bylo výhradně Národní 
souručenství oprávněno organizovat politický život.5 

Zatímco se rodila nová politická linie protektorátu, musely se se změně-
nými poměry vypořádat i organizace, které byly a priori nepolitické. Mezi 
nimi i Ženská národní rada (dále jen ŽNR), která zastřešovala v období prv-
ní republiky ženské liberálně orientované spolky.6 Zakladatelkou a zároveň 
předsedkyní byla od dubna roku 1923 do června roku 1942 Františka Fer-
dinanda Plamínková7. Okupace znamenala pro ŽNR přerušení veškerých 
kontaktů s mezinárodními ženskými organizacemi a zrušení členství v Me-
zinárodní ženské radě. Na  základě nařízení zemského prezidenta v  Praze 
ze dne 29. prosince 1939 musely všechny spolky přestat používat ve  svém 
názvu, stanovách, či jednacím řízení označení připomínající Českosloven-
skou republiku. V případě, že „měl název za účel vyznačiti působnost spolku 
po stránce národnostní, jest jej nahraditi názvem český“.8 Ve stanovách ŽNR 
bylo slovo „národní“ přeškrtáno. Řada odborů, např. mírový či Open Door 
musela být v důsledku změněných poměrů zrušena.9 Přes veškerá omezení 
a zákazy nepřestala ŽNR usilovat o rovnoprávnost mužů a žen a její praktická 
realizace zůstávala i nadále hlavní náplní spolku, ke které se postupně přidala 
obrana a podpora českého národa.10 

5 Srov. Gebhart, Jan – Kuklík, Jan: Počátky Národního souručenství v roce 1939. Český časopis 
historický, 3, 1993, s. 424–425, 427.

6 Ženská národní rada sdružovala především liberálně orientované spolky. Usilovala o prosa-
zení rovnoprávnosti mužů a žen ve veřejném a soukromém životě, zaručené československou 
ústavou z roku 1920. Podporovala vzdělávání dívek na středních a vysokých školách a pomá-
hala jim v zajištění hospodářské samostatnosti. Spolupracovala s ženskými mezinárodními 
organizacemi a byla členkou Mezinárodní ženské rady. Burešová, Jana: Proměny společen-
ského postavení českých žen v první polovině 20. století (dále jen Proměny společenského posta-
vení), Olomouc 2001, s. 89, 156.

7 Františka Ferdinanda Plamínková (1875–1942) byla zakladatelkou ŽNR a  její předsedky-
ní až do roku 1942, kdy byla popravena za odbojovou činnost v Praze-Kobylisích. V letech 
1925–1939 působila jako senátorka Národního shromáždění. Působila v řadě mezinárodních 
ženských organizací. Hájila rovnoprávnost mužů a žen a prezentovala svoje názory na řadě 
přednášek doma i  v  zahraničí. Musilová, Dana: Z  ženského pohledu: poslankyně a  sená-
torky Národního shromáždění Československé republiky 1918–1939. Hradec Králové 2007, 
s. 110–111.

8 Národní archiv (dále jen NA), fond 627 Ženská národní rada (dále jen ŽNR), kart. 1, inv. č. 19, 
Úřední list Protektorátu Čechy a Morava ze dne 3. ledna 1940.

9 NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, Stanovy Ženské národní rady (schválené ministerstvem 
vnitra 8. května 1939).

10 Úloha a postavení ženy v protektorátní společnosti stály donedávna na okraji zájmu české 
historiografi e. Pozornost byla věnována ženám spolupracujícím s  domácím a  zahranič-
ním odbojem (Helmichová, Šárka /ed./: Statečné ženy, o  kterých se málo ví. Praha 2003; 
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Dne 21. března 1939 jmenoval prezident padesátičlenný výbor Národního 
souručenství, jehož členové reprezentovali všechny sociální vrstvy českého 
obyvatelstva. Z  hlediska politické orientace náleželi ke  spektru bývalých 
prvorepublikových demokratických stran (národní demokraté, agrárníci, 
lidovci, živnostníci, sociální demokraté a národní socialisté). Ve výboru za-
sedali dle předešlé dohody Háchy s Gajdou také zástupci českých fašistických 
organizací ANO, Vlajky a NOF.11 Vedoucím činitelem byl jmenován Adolf 
Hrubý, předseda českého odboru Zemědělské rady a zástupce malorolníků 
ve straně agrární. Protektorátní tisk přinesl do druhého dne o tomto jmeno-
vání zprávu, podle které měl nově zřízený Výbor za úkol „co nejdříve pře-
budovati veškeré naše politické složky v jediné mohutné hnutí, které by bylo 
schopné vytyčovati nové cesty politického života. Maje na zřeteli, že vysoký 
cíl, jehož je třeba dosáhnouti, vyžaduje za všech okolností mužů, kteří by bez 
vztahů k tomu, co je za námi, budou moci stavěti základy pro budoucnost 
(…).“12 Zpočátku to vypadalo, že Výbor NS by mohl suplovat roli Národního 
shromáždění, které bylo prezidentem rozpuštěno v den jmenování Výboru. 
Někteří členové Výboru se dokonce mylně domnívali, že jim náleží funk-
ce zákonodárců. Prezident tyto domněnky vyvrátil prohlášením, ve kterém 
označil kompetence Národního shromáždění za  neslučitelné a  odporující 
Výnosu o  zřízení protektorátu a  poslání Národního souručenství,13 „které 
záleží především v politickém usměrnění všech Čechů bez ohledu na stav, 
na smýšlení a na místní příslušnost“.14 Za nejbližší úkoly Výboru považoval 
„zajištění hospodářské a kulturní svébytnosti národa, péči sociální, zejmé-

Burešová, Jana: Žena a druhá světová válka. In: Hazdra, Zdeněk (ed.): Válečný prožitek 
české společnosti v  konfrontaci s  nacistickou okupací (1939–1945): sborník příspěvků ze 
sympozia k 70. výročí vypuknutí druhé světové války. Praha 2009. Analýzou osudů žen v di-
vadelním prostředí protektorátní společnosti se zabývala Blanka Jedličková v monografi i Ženy 
na rozcestí: divadlo a ženy okolo něj 1939–1945. Praha 2015, jejíž práce tak patří mezi první, 
které se snaží poukázat na postoje a osudy žen za protektorátu. Vznikem a vývojem Ženské 
národní rady se ve svých monografi ích zabývají Jana Burešová (Burešová, J.: Proměny spole-
čenského postavení) a Denisa Nečasová (Nečasová, Denisa: Buduj vlast – posílíš mír!: ženské 
hnutí v českých zemích 1945–1955. Brno 2011.) Obecně lze říci, že ženská otázka v období 
protektorátu je zmapována jen okrajově.

11 Ponecová, Andrea: Adolf Hrubý a Národní souručenství. Sborník Archivu bezpečnostních 
složek, 8, 2010, s. 168. In: http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik8-2010/kap08.pdf 
[cit. 6. 3. 2017].

12 NA, fond 453 Národního souručenství (dále jen NS), kart. 21, inv. č. 56, Kronika Národního 
souručenství, s. 28.

13 Srov. Maršálek, Pavel: Pod ochranou hákového kříže: nacistický okupační režim v českých ze-
mích 1939–1945. Praha 2012, s. 139.

14 NA, fond 453 NS, kart. 20, inv. č. 45, Propagační knižnice Národního souručenství „Pan pre-
sident k národu“, č. 1, s. 10–11.
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na o pracující vrstvy, stmelení lidí bez ohledu na dosavadní politické složky 
v jednotné národní hnutí a péči o mládež“.15 

Ustanovení Výboru NS bez ženského zastoupení přineslo velké zkla-
mání nejenom v  řadách Ženské národní rady. Předsedkyně Františka Pla-
mínková spolu s dalšími členkami v  řadě dopisů adresovaných prezidentu 
Háchovi a předsedovi Adolfu Hrubému požadovala „aby česká žena spolu 
s českým mužem mohla spolutvořit a spoluzachraňovat svébytnost našeho 
národa, vznesla v plné důvěře na pana státního prezidenta snažnou a vřelou 
prosbu, aby použil ve prospěch zastoupení žen práva, jímž si vyhradil kdy-
koliv a v jakémkoliv směru měniti složení výboru Národního souručenství. 
Obracíme se, pane předsedo také na Vás a žádáme Vás, abyste svým vlivem 
laskavě podepřel tuto naši prosbu. Nedopusťte, aby v těchto těžkých dobách 
byla přerušena politická spolupráce žen s muži, která má dávnou tradici, hlu-
boce zakořeněnou v duši českého národa.“16 Předsedkyně ŽNR poukazovala 
na osvědčenou dosavadní spolupráci mezi muži a ženami v politické rovině 
(např. v rámci Národního shromáždění) především v období první republiky 
a  na  jejich aktivní účast ve  veřejném dění sahající hluboko do  minulosti. 
Považovala za důležité, aby ženy měly možnost spolupodílet se na politickém 
rozhodování obzvláště v  otázkách sociálních a  hospodářských, které měly 
dle jejího vyjádření přímý vliv a dopad na ženy jako matky, hospodyně či 
zaměstnankyně. Zejména v tak vypjaté době, která s sebou přinášela přímé 
ohrožení existence českého národa, bylo dle Františky Plamínkové nezbytné, 
aby všichni bez rozdílu spolupracovali na udržení národní jednoty.17 ŽNR 
mohla nabídnout do Výboru NS řadu „osvědčených a zkušených žen (práv-
ničky, lékařky, ředitelky škol, živnostnice, rolnice) ze svých řad“,18 které neby-
ly do té doby politicky exponované, čímž by dostála rozhodnutí prezidenta 
o  členství ve  Výboru bez vazeb na  předešlou politickou garnituru.19 Slova 
Františky Plamínkové vyslyšena nebyla, protože k reorganizaci Výboru ná-
rodního souručenství ve prospěch žen nikdy nedošlo. 

Národní souručenství mělo navenek působit jako organizace vedoucí čes-
ký národ ke společné budoucnosti s německým v rámci nově budovaného 
15 NA, fond 453 NS, kart. 20, inv. č. 45, Propagační knižnice Národního souručenství „Pan pre-

sident k národu“ č. 1, s. 11.
16 NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, Dopis předsedovi Výboru Národního souručenství 

Adolfu Hrubému z 30. března 1939.
17 Tamtéž.
18 Tj. šedesáti ženských spolků, které sdružovala, s téměř padesáti tisíci členkami z nejrůznější-

ho sociálního a společenského prostředí. NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, Dopis prezi-
dentu Háchovi z 27. března 1939.

19 NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, Dopis prezidentu Háchovi z 27. března 1939.
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řádu. Ve skutečnosti převažoval alespoň v prvotní fázi existence této jediné 
politické strany národně obranářský charakter, jejímž cílem se stala „organi-
zace národní pospolitosti, zajištění sociální spravedlnosti na stavovském řádě 
a péče o politickou výchovu lidu v duchu národním a křesťanském“.20 Proti-
německý charakter byl patrný i v působení řady členů hnutí (např. generální 
tajemník NS plk. Š. Drgač), kteří byli přímo napojeni na odbojové skupiny.21

K přispění legitimity a smyslu hnutí a k vyjádření podpory nového vedení 
protektorátu sloužila náborová akce formálně zahájená projevem prezidenta 
Háchy 2. dubna 1939. Organizaci celého náboru měl na starosti Výbor NS, 
který připravil rozsáhlou letákovou a plakátovou kampaň, která směřovala 
do všech koutů protektorátu. Každý obecní úřad obdržel členské přihlášky22 
spolu s podrobnými pokyny.23 Náborová akce vypukla 23. dubna 1939. Po-
dle pokynů se členem mohl stát každý muž starší 21 let české národnosti 
a árijského původu. Ženy nebyly v Národním souručenství organizovány.24 
Náborová akce skončila dle vyjádření představitelů protektorátu úspěchem. 
Do NS se přihlásilo 98,5 % všech mužů.25 Návrh, aby byli organizováni pouze 
muži, předložil jménem administrativní a  organizační komise NS Richard 
Kazda. Výbor jej schválil na svém zasedání 29. března 1939. Stanovisko ko-
mise vyplynulo z obavy, „aby se ženy neuplatňovaly v politice a věnovaly se 
pouze poslání rodinnému, sociálnímu a kulturnímu.“26 

V  Národní politice vyšel na  podporu celé náborové akce článek Pevně 
vpřed, jehož autorem byl Adolf Hrubý. Vstup do  Národního souručenství 
označil za „národní plebiscit a  jako takový musí býti celým národem chá-
pán“.27 Národní solidarita měla být dle jeho slov postavena na  sociálním 
sjednocení, kdy jedinec slouží jednomu celku a  podřizuje mu své zájmy 
z vlastního přesvědčení. Jednoznačně vyjádřil postavení a úkoly české ženy 

20 NA, fond 453 NS, kart. 21, inv. č. 56, Kronika Národní souručenství, s. 64.
21 Pasák, Tomáš: Pod ochranou říše. Praha 1998, s. 96.
22 Záhlaví přihlášky obsahovalo větu: „Hlásím se za člena Národního souručenství a prohlašuji 

na svou čest, že vstupuji do Národního souručenství po zralé úvaze a v přesvědčení, že jen 
bratrským semknutím všech Čechů dobré vůle je možno zachrániti naši národní svébytnost. 
Prohlašuji dále na svou čest, že nebudu tuto jednotu národa ničím rušiti.“ NA, fond 453 NS, 
kart. 21, inv. č. 56, Kronika Národního souručenství, s. 80.

23 Srov. Gebhart, J. – Kuklík, J.: c. d., s. 428.
24 NA, fond 453 NS, kart. 20, inv. č. 51, Různé příležitostné tisky – ústředí. Pokyny pro nábor 

do Národního souručenství.
25 NA, fond 453 NS, kart. 20, inv. č. 46, Propagační knižnice Národního souručenství. „Rok 

Národního souručenství“, č. 2, s. 7.
26 NA, fond 453 NS, kart. 21, inv. č. 56, Kronika Národního souručenství, s. 61–62.
27 NA, fond 453 NS, kart. 21, inv. č. 56, Kronika Národního souručenství, s. 57.
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pro nadcházející období: „Spoléhám na  české ženy, neboť žena obětuje se 
stále zájmu rodu a  budoucnosti a  podmaňuje témuž zájmu také vůli mu-
žovu. Žena budí ideály v mužově mysli a pobízí ho k velkým činům, jichž 
bude dnes potřebí. V  rukou ženy je také mysl dítěte a  za  jedno pokolení 
mohou dobré matky obrátiti národního ducha.“28 K postavení žen v NS se 
podrobněji vyjádřil v projevu dva dny před zahájením náborové akce: „Žena 
je ochráncem domova, muž ochráncem vlasti. Nejvýznačnější mužové jsou 
věrni své myšlence. Nejvýznačnější ženy jsou věrny svým rodinám. Vznikne-
-li chybou jedné strany nebezpečí války, muž půjde bránit stranu. Žena bude 
chránit mír a krb, byť i změnila proto stranickou příslušnost.“29 

Nepřijetí žen do Národního souručenství a jeho Výboru, který se postavil 
do role pečovatele o národ, znamenalo defi nitivní ztrátu nadějí na možnosti 
spolupodílet se na politickém vedení národa a přímé politické činnosti, kte-
rou zastávaly v období první republiky v Národním shromáždění, zrušeném 
v březnu roku 1939. Ženy měly i nadále především plnit tradiční úlohu mat-
ky, manželky či hospodyně, která ale musela být přizpůsobována náročným 
životním podmínkám a neustálému odolávání germanizačnímu tlaku. K při-
jetí žen do NS došlo o rok později, kdy jeho představitelé připustili, že nelze 
vyloučit většinu národa z všenárodní organizace. 

Vyloučení žen z  rovnoprávného členství v  NS bylo další ranou, která 
vyvolala okamžité odmítavé a rozhořčené reakce. ŽNR se v zastoupení její 
předsedkyně snažila intervenovat u prezidenta Háchy, předsedy Výboru NS 
Adolfa Hrubého a předsedy vlády Rudolfa Berana ve prospěch členství žen 
v NS. Františka Plamínková v dopisech podávala rozklad, ve kterém pouka-
zovala na důležité okamžiky v minulosti, podporující politickou spolupráci 
mužů a  žen. Vyzdvihovala spolupráci obou pohlaví pro získání volebního 
práva pro ženy. Připomínala první českou poslankyni Boženu Vikovou-Ku-
nětickou, zvolenou do Českého zemského sněmu v roce 1912, a aktivní poli-
tickou podporu žen při budování nového československého státu, především 
pak zisk úplného rovného volebního práva. V  neposlední řadě se snažila 
poukazovat na nepříznivé postavení české ženy ve srovnání s německou jak 
v Říši, tak na území protektorátu.30 O všech krocích, které podnikla ŽNR pak 
informovala sdružené organizace, které zastřešovala, a vyzývala členky, aby 
samy intervenovaly u státního prezidenta a předsedy Výboru NS za změnu 

28 NA, fond 453 NS, kart. 21, inv. č. 56, Kronika Národního souručenství, s. 57.
29 NA, fond 453 NS, kart. 21, inv. č. 56, Kronika Národního souručenství, s. 91.
30 NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, Dopis ŽNR Rudolfu Beranovi z 3. dubna 1939.
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názoru.31 Řada z  těchto sdružení pak výzvy uposlechla a apelovala na pre-
zidenta, aby změnil rozhodnutí předsedy Výboru NS. Podle organizačního 
řádu byl vůdcem Národního souručenství prezident Hácha, který mohl kdy-
koliv jmenovat a odvolávat kterékoliv činovníky a měnit a doplňovat usnese-
ní všech složek NS.32 

Adolf Hrubý však odmítnul změnit organizaci žen v NS. Dle jeho slov 
by to znamenalo přepracovat schválený organizační řád, který umožňo-
val ženám vytvářet dobrovolná či jiná sdružení při skupinách Národního 
souručenství. To, že nebyly součástí hnutí, jim nemuselo bránit v podpoře 
a v práci pro český národ.33 Veškeré snahy o změnu situace, tj. začlenění žen 
jak do Národního souručenství, tak mezi členy jeho Výboru, byly neúspěš-
né. S jejich vstupem do všenárodní organizace se v budoucnosti počítalo, ale 
již ne na pozicích a na úrovni spolupráce, kterou zastávaly v období první 
republiky. Národní souručenství bylo prezentováno jako všenárodní hnutí 
sdružující všechny síly v národě bojující za  jeho zachování. Ve skutečnosti 
tak větší část byla z jeho podpory vyloučena od samotného počátku.

Ofi ciální přijetí žen do Národního souručenství bylo defi nitivně ujedná-
no na Pražském hradě 6. března roku 1940, kde se prezident Hácha setkal 
s  delegací žen vedenou Marií Tumlířovou34 a  Milenou Šmejcovou,35 kte-
ré měly jménem všech českých žen požádat o vstup do NS. Obě ženy byly 
členkami Národní jednoty žen, Marie Tumlířová jí předsedala. Po vyhlášení 
náborové akce v dubnu roku 1939 odeslaly dopis NS, ve kterém se postavily 
za rovnocenné přijetí žen. Požadovaly vytvoření speciální ženské organizace 
při NS, jejich zastoupení v ústředním Výboru a jednotlivých komisích. Neú-
čast žen v NS by dle jejich vyjádření vedla k rozpolcenosti národa a narušení 
budoucího politického cíle v udržení a výchově národa, na kterém se ženy 

31 NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, Dopis ŽNR Národní jednotě žen v likvidaci z 21. dub-
na 1939.

32 NA, fond 453 NS, kart. 21, inv. č. 56, Kronika Národního souručenství, s. 81.
33 NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, Dopis Adolfa Hrubého ŽNR z 25. dubna 1939.
34 Ing. Dr. Marie Tumlířová (1883–1973) byla poslankyní Národního shromáždění ČSR za Re-

publikánskou stranu zemědělského a  malorolnického lidu, v  roce 1934 převzala mandát 
po zemřelém poslanci Adolfu Prokůpkovi, v období druhé republiky byla členkou poslanec-
kého klubu Národní jednoty. Působila v řadě odborných organizací, např. byla předsedkyní 
Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen. Po emigraci byla redaktorkou v rádiu Svobodná Ev-
ropa. Musilová, D.: c. d., s. 116–117.

35 Milena Šmejcová (1894–1986) působila jako poslankyně Národního shromáždění ČSR v le-
tech 1929–1938 za stranu národně sociální. Za druhé republiky vstoupila do klubu poslanců 
Národní jednoty. Působila v řadě ženských prvorepublikových sdružení a byla zastupitelkou 
hlavního města Prahy. Tamtéž, s. 116.
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nemalou měrou až doposud podílely.36 Nakonec to byly ony dvě spolu s dal-
šími osmi ženami, které přistoupily o rok později na nerovnoprávné zapojení 
žen do  Národního souručenství, kvůli čemuž se na  ně snesla vlna kritiky. 
Z dopisů jim adresovaných mimo jiné i od členek z bývalé Strany národní 
jednoty, tj. z vlastních politických řad, vyplývá jednoznačný nesouhlas s je-
jich samozvaným jednáním, které poškodilo politická práva žen. Kritika se 
na ně snesla i z důvodu nezájmu projednat svoje rozhodnutí na půdě ŽNR.37

Hácha zdůvodňoval pozdní začlenění žen jako důsledek prvotních ne-
jasností ohledně organizačních forem hnutí.38 Úlohu a  postavení žen de-
klaroval těmito slovy: „Žena má biologicky i psychicky své osobité poslání, 
především poslání – ženy a  matky. Toto poslání ženino musí se v  jejím 
veřejném působení výrazně obrážeti. Přímá politická činnost není pro ženy 
přiměřeným uplatněním.“39 Důvodem změny postoje k  přijetí žen do  NS 
mohla být snaha proklamovat jednotu národa v období ohrožení jeho exi-
stence a stoupajícího nacistického tlaku a úsilí zakotvit a vymezit postavení 
a úlohu žen v protektorátní společnosti. 

Podle organizačních pokynů měly být všechny ženy přijaty do  NS 
do  15. dubna 1940.40 Členkami se mohly stát všechny ženy „české nebo 
slovanské národnosti, mající domovskou příslušnost v  Protektorátě Čechy 
a Morava, jsou árijského původu, nebyly trestány a jejich manžel je členem 
NS“.41 V případě, že se manžel nestal příslušníkem všenárodní organizace, 
nesměla být přijata ani jeho žena. V pozdějších letech byla udělena výjimka 
ženám, jejichž muž byl členem vládního vojska.42 Členský příspěvek činil 
jednu korunu u nezaměstnaných žen.43 Jejich přijetí do Národního souru-
36 NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, Dopis Národní jednoty žen Národnímu souručenství 

z 13. dubna 1939.
37 NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, Dopisy adresované Dr. Tumlířové a M. Šmejcové, bře-

zen, duben 1940.
38 NA, fond 453 NS, kart. 20, inv. č. 47, Propagační knižnice Národního souručenství, „Česká 

žena v Národním souručenství“ (Pan státní prezident dr. Emil Hácha o zařazení českých žen 
do NS), č. 3, s. 5.

39 NA, fond 453 NS, kart. 20, inv. č. 47, Propagační knižnice Národního souručenství, „Česká 
žena v Národním souručenství“ (Pan státní prezident dr. Emil Hácha o zařazení českých žen 
do NS), č. 3, s. 6.

40 NA, fond 453 NS, kart. 8, inv. č. 20, Věstník Národního souručenství (Pokyny pro organizo-
vání žen v NS.), s. 12–13.

41 Tamtéž. 
42 NA, fond 453 NS, kart. 8, inv. č. 18, Přehled návrhu organizačního řádu Národního souručen-

ství, s. 46.
43 NA, fond 453 NS, kart. 8, inv. č. 18, Přehled návrhu jednacího řádu Národního souručenství, 

s. 2.
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čenství se na svých stránkách věnovaly také protektorátní deníky (např. Ná-
rodní politika, Venkov, České slovo44), i když ne takovou měrou, jako tomu 
bylo v případě agitace při organizování náboru mužů. Protektorátní noviny 
se staly tiskovými orgány Národního souručenství a od dubna roku 1939 nes-
ly označení List Národního souručenství.

V reakci na začlenění žen do Národního souručenství na základě veřejné-
ho vystoupení několika z nich a slov prezidenta Háchy, napsala Františka Pla-
mínková otevřený dopis všem členkám ŽNR a organizacím, jež zastřešovala, 
ve kterém se distancovala od jejich jednání a vyzvala je, aby sepsaly petice 
proti těmto „samozvaným vyjednavačkám“ a  vyložily „jakou má cenu pro 
ženu a pro čest národa rovné právo žen s muži“.45 Vyzvala také k napsání pro-
testních dopisů prezidentu Háchovi a všem ženám, které se účastnily schůzky 
na  Hradě (Ing.  Dr.  M. Tumlířová, M. Šmejcová, K. Vobišová, P.  Buzková, 
H. Sedláčková, prof. A. Jungwirthová, B. Klapková, J. Macalíková, N. Svo-
bodová, M. Grimmichová). Tento akt znamenal podle jejích slov dobrovol-
né přijetí nerovnoprávného zařazení žen do NS, které bylo prvním krokem 
na cestě ke ztrátě vydobytých politických práv a svobod.46 Sama považovala 
rozhodnutí, zda vstoupit či nevstoupit jako osobní volbu každé ženy. V dopi-
se se vyjádřila k oběma bezvýchodným situacím. V případě, že žena odmítne, 
bude dle jejích slov obviněna z porušení jednoty národa a vyřazena z prá-
ce pro něj, což se již paradoxně stalo tím, že ženy nevstoupily spolu s muži 
do  NS. Pokud se ale rozhodne vstoupit, pak si podle ní musí být vědoma 
toho, že tím posiluje tehdejší názor na ženu a pomáhá tak ustanovit prece-
dens pro její budoucí roli ve společnosti. Navrhuje, aby tyto ženy podepsaly 
přijetí jen s vyjádřením protestu47 zaznamenaným na přihlašovacím lístku.48 
Na březnovém zasedání Výboru NS bylo projednáváno mimo jiné i přijímání 
žen, jejichž zájem předčil dle předsedy Výboru očekávání a stal se tak dokla-
dem „živelné touhy po opravdové jednotě všech příslušníků národa“49 a tím 

44 Například České slovo poukazuje na  téměř stoprocentní volební účast žen na  některých 
místech v protektorátě, neboť si dle autora článku uvědomovaly nutnost národní pospolitosti. 
Stoprocentní účast žen v Nár. souručenství. České slovo, č. 88, 31. 3. 1940, s. 1.

45 NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, Dopis Františky Plamínkové z 18. března 1940.
46 NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, Dopis Františky Plamínkové z 18. března 1940.
47 „Prohlašuji současně, že právě pro dosažení bratrského semknutí všech Čechů protestuji proti 

tomu, že jako uvědomělá česká žena nemám míti rovná práva a rovné povinnosti v politic-
ké organizaci českého národa a žádám naléhavě, aby v době nejkratší byly ženy prohlášeny 
za rovnoprávné členy Národního souručenství s muži.“ NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, 
Dopis Františky Plamínkové z 6. března 1940.

48 NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, Dopis Františky Plamínkové z 6. března 1940.
49 NA, fond 453 NS, kart. 8, inv. č. 17, Zápisy schůzí Výboru NS, 28. března 1940.
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i vyjádřením odmítnutí jejich politické aktivity. Reagoval také na prohlášení 
předsedkyně ŽNR a na petice a memoranda proti nerovnoprávnému vstupu 
žen do NS, kterým chtěl okamžitě zamezit a na druhé straně přesně stanovit, 
kdo je ofi ciální vrcholnou organizací zastřešující všechny ženy. Do této role 
pasoval reorganizované Ústředí žen při Národní radě české.50 

Při příležitosti vstupu žen do Národního souručenství byla vydána pro-
pagační brožura Česká žena v  Národním souručenství, v  jejímž úvodníku 
byla vymezena úloha ženy pro nadcházející léta: „Je přirozené, že ženám 
byla určena především práce na  poli kulturním, sociálním, výchovném 
a  národohospodářském, aby se co nejvíce využily jejich schopnosti a  zku-
šenosti vytvořené tradicí. (…) členství žen v Národním souručenství je pra-
covně rovnocenné, neboť ženy mohou se uplatniti ve  všech jmenovaných 
oborech práce, v obcích, okresních a ústředních odborných komisí.“51 Jed-
nalo se o obory činností, které ženy zastávaly jak v soukromém, tak veřej-
ném životě a  byly považovány za  základ národního života. Mateřství bylo 
vyzdvihováno podobně jako v  jiných obdobích českých dějin jako „základ 
národní budoucnosti“. Žena měla rodit zdravé děti a  vychovávat je lásce 
k vlasti, jazyku, historii, kultuře a odpovědnosti vůči vlastnímu národu. Měla 
zajišťovat bezproblémový chod domácnosti i  v  době nedostatku potravin, 
ošacení a pomáhat těm, kteří sami neměli na zajištění základních životních 
potřeb.52 Neméně důležitou rolí byla úloha pracovní síly (rolnice, dělnice, 
živnostnice, obchodnice a  další). Práce se týkala všech žen z  různých so-
ciálních vrstev, v omezené míře matek s malými dětmi. K naplnění těchto 
cílů jí mělo dopomáhat NS, které ustanovilo na  úrovni okresů a  obcí dů-
věrnice žen, jež měly přijímat jejich stížnosti a náměty na vylepšení národ-
ního života.53 Všechny tyto výše uvedené obory činností, jak se vyjádřila 
Františka Plamínková v jednom z dopisů, již dávno ženy zastávaly v různých 
spolcích (v Masarykově ústavu pro národní výchovu, v osvětových sborech, 
učitelských spolcích, v  Ochraně matek a  dětí, v  odborných institucích 
hospodářských, v Českém Srdci a dalších).54 V podstatě tak přišly o možnost 
spolupodílet se na rozhodování ve vyšších složkách NS a byla jim přisouzena 

50 NA, fond 453 NS, kart. 8, inv. č. 17, Zápisy schůzí Výboru NS, 28. března 1940.
51 NA, fond 453 NS, kart. 20, inv. č. 47, Propagační knižnice Národního souručenství, „Česká 

žena v Národním souručenství“. (Úvodem), č. 3, s. 3.
52 NA, fond 453 NS, kart. 20, inv. č. 47, Propagační knižnice Národního souručenství, „Česká 

žena v Národním souručenství“. (Ženy v Národním souručenství), s. 27–28.
53 Tamtéž, s. 28–29.
54 NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 47, Dopis Františky Plamínkové z 18. března 1940.
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jakási poradní a informační role na nejnižších stupních a v oblastech mimo 
politickou správu. 

Na  nejnižší úrovni byly ženy v  Národním souručenství organizovány 
v  místním sdružení, v  jehož čele byl lokální vedoucí, který svolával shro-
máždění a porady žen. V krajských a okresních vedeních NS měly poradní 
a  informační hlas „pověřené sestry“, které byly jmenovány krajským nebo 
okresním vedoucím, a  mohly se účastnit jednání podle oboru, který měly 
na starosti.55 Úkoly, které svěřilo NS ženám, odpovídaly dle organizačního 
řádu jejich poslání v rodině, národě a společnosti. „Je to zejména péče o zdra-
ví dítěte a rodiny, péče o chudé, choré a potřebné, výživa, ošacení a záležitosti 
zásobovací, spotřebitelské a distribuční. Dále správná výchova duchovní i tě-
lesná, příprava dorostu pro samostatný život, zachovávání národní a rodo-
vé tradice, folklor, vlastivěda.“56 Ženy nemohly vykonávat vedoucí funkce 
a jejich počet nesměl přesahovat polovinu činovníků v místním či okresním 
vedení. Dále jim nebylo povoleno vytvářet zvláštní skupiny, komise či 
odbory.57 V případě, že chtěly svolat poradu v rámci místní skupiny, byla po-
vinna ji svolat činovnice po dohodě s vedoucím, který musel být přítomen 
všech jejich jednání, a v  jeho nepřítomnosti jej nahrazoval jeho zástupce.58 
Naopak realizovat se mohly podle organizačního řádu pořádáním odbor-
ných či výchovných přednášek zaměřených na občanskou výchovu či pro-
váděním sociální a zdravotní péče v nemocnicích, útulcích a prázdninových 
táborech.59 Dohled nad vykonáváním sociální a kulturní činnosti byl svěřen 
činovnicím žen, jež spolupracovaly s vedením na místní, okresní a krajské 
úrovni. Jejich úlohou bylo zajistit realizaci úkolů, které byly ženám v rámci 
NS stanoveny, a zabezpečit spolupráci mezi muži a ženami vedoucí k naplně-
ní společných národních a hospodářských cílů.60

Zrovnoprávnění žen v období Protektorátu Čechy a Morava dostalo znač-
né trhliny. Ženy přišly o svá nabytá práva a kvůli zrušení Národního shro-
máždění ztratily pozice, které jim umožňovaly podílet se na přímé politické 

55 NA, fond 453 NS, kart. 8, inv. č. 18, Návrh organizačního řádu Národního souručenství, s. 31.
56 NA, fond 453 NS, kart. 8, inv. č. 18, Návrh organizačního řádu Národního souručenství, 

s. 30–31. 
57 NA, fond 453 NS, kart. 8, inv. č. 18, Návrh organizačního řádu Národního souručenství, 

s. 12–13.
58 NA, fond 453 NS, kart. 8, inv. č. 18, Přehled návrhu organizačního řádu Národního souručen-

ství, s. 48. 
59 NA, fond 453 NS, kart. 8, inv. č. 18, Přehled návrhu organizačního řádu Národního souručen-

ství, s. 47. 
60 NA, fond 453 NS, kart. 8, inv. č. 18, Přehled návrhu jednacího řádu Národního souručenství, 

s. 3.
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činnosti. Jediná politická strana, která se postavila do role obránce a sjedno-
titele českého národa, jim v prvním roce existence odepřela členství. Ženy tak 
přišly o možnost zapojit se do tvorby nové politické linie. Úlohu ochránkyně 
ženských práv měla v této době Ženská národní rada v čele s Františkou Pla-
mínkovou, která se snažila neustálými intervencemi u prezidenta Háchy či 
předsedy Výboru zvrátit rozhodnutí o nepřijetí žen do Národního souručen-
ství. Po řadě nesouhlasných projevů nejenom z řad ženských organizací byly 
nakonec do všenárodní organizace přijaty, ale se značně omezenými pravo-
mocemi a de facto defi nitivně vyloučeny z přímé politické činnosti, kterou 
mohl zastávat pouze muž coby „obránce“ národa. Ženám byla přisouzena 
především role manželky a matky. Byla jim svěřena výchova budoucí genera-
ce k odpovědnosti vůči vlastnímu národu a zajištění jeho přežití i v době ne-
svobody. Ženská národní rada defi nitivně ukončila svoji činnost na podzim 
roku 1942. Důvodem se mělo stát neschválení stanov z podzimu roku 1941. 
Pravá příčina pravděpodobně tkvěla v  odmítnutí spolupráce s  okupačním 
režimem, který požadoval větší loajalitu po atentátu na zastupujícího říšského 
protektora.61 

Resumé

Ženská národní rada a Národní souručenství

Předkládaná studie se zabývá otázkou politických práv a rovnoprávnos-
ti žen v  Národním souručenství v  období Protektorátu Čechy a  Morava. 
Po vzniku všenárodního hnutí v břenu roku 1939 nebylo ženám umožněno, 
aby do ní vstoupily a podílely se tak na společné organizaci českého národa. 
Rozhodnutí vyvolalo zklamání mezi ženami různých sociálních vrstev 
a politického smýšlení. Mezi ženské organizace, které se postavily na obranu 
politických práv, patřila Ženská národní rada v čele s Františkou Plamínkovou. 
Nátlak ze strany ŽNR a  dalších spolků byl úspěšný jen částečně. Ženám 
byl vstup umožněn o  rok později, ale bez možnosti přímého politického 
působení. Článek vychází ze studia a analýzy propagačních materiálů, kroniky 
a  organizačního a  jednacího řádu Národního souručenství v  konfrontaci 
s  dopisy a  stanovami ŽNR, na  kterých lze poukázat na  nerovnoprávné 
postavení a vyloučení ženy z přímé politické činnosti v období okupace.

61 NA, fond 627 ŽNR, kart. 1, inv. č. 19, Dopis svolavatelkám odborů ŽNR o likvidaci ze dne 
10. září a dopis Klubu ŽNR ze dne 18. září 1942.
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Summary

Women’s National Council and National Partnership

Th e presented paper deals with the issue of political rights and women’s 
equality in the National Partnership during the Protectorate of Bohemia and 
Moravia. Aft er the establishment of the all-national movement in March 1939, 
women were not allowed to enter and participate in the mutual organisation 
of the Czech nation. Th e decision aroused disappointment among women of 
various social classes and political opinions. One of the women’s associations, 
which defended political rights, was the Women’s National Council (Czech: 
Ženská národní rada – ŽNR) led by Františka Plamínková. Th e pressure of 
ŽNR as well as other associations was only partially successful. Women were 
permitted to enter one year later but without the possibility of direct political 
activities. Th e article comes from the study and analysis of advertising 
materials, a chronicle, rules of organisation and procedure of the National 
Partnership when faced with letters and statutes of ŽNR, which illustrate the 
unequal status and exclusion of women from the direct political activities in 
the occupation period. 
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Formation and Activities 
of the Allied Body – European 
Advisory Commission in 1943–1945. 
(Brief Survey Based on the United 
States’ Archive Documents)
Marián Manák

World War II, its reasons, development, as well as a variety of diplomatic 
negotiations among its main representatives, has been extensively covered 
by historians. However, at fi rst glance less attention is substantially paid to 
marginal issues that comprise the existence and operation of an important 
allied body, the European Advisory Commission. During its operation, lasting 
longer than one and a half years, this body elaborated a number of principle 
documents, serving as a basis for the post-war organisation of Europe. Th e 
eff orts of the main representatives of the United States of America, Great 
Britain and the Soviet Union concerning the establishment of a  common 
consultative body occurred shortly aft er the Allies entered the war against 
Nazi Germany. Th e commission gradually developed into its fi nal shape, 
and its establishment was connected to the Allies’ plans with regard to the 
governing of Italy aft er its unconditional surrender. A signifi cant position of 
the European Advisory Commission is proved by the fact that the materials 
completed on its grounds were submitted and approved at two big conferen-
ces, held in 1945. Th e results achieved at Yalta and Potsdam signifi cantly 
infl uen ced a further development of all of Europe for several decades.

Th e advance of Allied military operations in 1943 and the expected 
defeat of the Axis powers drew attention to the problem of the formation 
of a  mecha nism, which would assure a  closer co-operation between the 
U.S.A., the Soviet Union and Great Britain that would solve European issues, 
resulting from the war development. In summer 1943, the British Ministry 
of Foreign Aff airs elaborated a document entitled Suggested Principles Which 
Would Govern the Conclusion of Hostilities with the European Members of 
the Axis, submitted to American and Soviet governments for reviewing on 
14th July. Th e plan, above all, aimed at solving the then-current question – 
an expected capitulation of Italy. Th e document included the fi rst reference 
to the establishment of an inter-allied tripartite commission, authorised to 
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supervise the conditions of truce, to be abided by, aft er its call. Apart from 
this, the British party required the establishment of another controlling body, 
which was called Th e United Nations Commission for Europe. Th e role of this 
body was defi ned on a very general level – the commission was to manage and 
co-ordinate the activities of the allied control commissions, commanders-in-
chief and all those subjects who were entitled to infl uence the European-wide 
issues. Despite the fact that the members of the commission could have been 
other countries, the governance of this body was to remain fully in the hands 
of the representatives of the Big Th ree.1 

As a  result, Moscow understood from the British document that the 
Western powers were inviting the Soviet Union to co-govern post-war 
Italy. Th e American party did not protest against this interpretation, quite 
the opposite. Th e ambassador of the U.S.A. in Moscow, William Standley, 
conveyed to Secretary of State Cordell Hull that everything that was 
happening in connection with Italy had an extremely huge signifi cance for 
further allied co-operation. In his opinion, the United States was to act in 
this issue in such a way that the Soviet party could not get, in any case, the 
impression that the Americans held “an insuffi  ciently co-operative attitude”.2 

Th e British document was grasped by Soviet leader Josef V. Stalin and, on 
22nd August 1943, in his letters to American President Franklin D. Roosevelt 
and British Prime Minister Winston Churchill proposed the establishment of 
a military-political commission, which would “judge questions concerning 
negotiations with diff erent governments falling out with Germany”.3 Th e 
main motivational factor was the fact that despite promises to the contrary, 
Moscow was not satisfi ed with the level of information concerning Anglo-
American negotiations with Italy – the details of the negotiations on the 
possibility of signing capitulation were provided to the Soviet party later. 
Stalin ceased to play a role of a passive observer, who, in his opinion, was 
given incomplete pieces of information, and therefore he proposed to 
establish a common tripartite commission. However, Roosevelt responded 
by a  counter-proposal – to delegate a  Soviet offi  cer to participate in the 
decision making in General Eisenhower’s staff . Th e American party, similarly 
to the Soviet party, principally did not refuse the British proposal related 
to adding another member, this time a  French delegate. Nevertheless, the 

1 Foreign relations of the United States. Diplomatic Papers, 1943. General Volume I. Washington, 
D. C. 1963 (further only FRUS 1943), pp. 708–710.

2 Kuklick, Bruce: Th e Genesis of the European Advisory Commission. In: Journal of Contempo-
rary History (Th e Great Depression), Vol. No. 4, (Oct. 1969), p. 191.

3 FRUS 1943, p. 782. 
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President expressed his conviction that, in his opinion, it would not be wise 
to integrate the French into the direct negotiations about Italy, because “On 
the whole, the Italians dislike the French greatly, and if we bring the French 
into occupation discussions, the civil and military elements in Italy will 
resent it extremely.”4 Th erefore, the position of a French representative in the 
commission should not be equal to other three members. Roosevelt fi rmly 
refuses both de Gaulle’s French Committee of National Liberation to act at 
the same level as the governments of the Soviet Union, Great Britain and the 
United States and the French delegate’s participation in the negotiations with 
regard to “all the issues”.5 

Stalin considered Roosevelt’s proposal related to sending a  Soviet 
representative to work in General Eisenhower’s as insuffi  cient, and urged 
the establishment of the mentioned commission with its residence in Sicily. 
On 27 August, Churchill informed Roosevelt that the British government 
approved the establishment of the commission. However, he required that 
the body would not reside on the Italian territory as Stalin had proposed, but 
it would be situated in a less accessible Algeria, where the allied main parties 
resided. Stalin accepted the British objection, but preferred re-location of 
the commission on the territory of Italy sometimes later.6 As the American 
party did not raise any objections, in principle all three parties agreed upon 
the establishment of the Political-Military Commission with its residence 
in Algiers.7 Th e Soviet Union proposed the representative of the people’s 
commissar of foreign aff airs, Andrej Vyshinsky as their delegate. He was 
a highly-positioned offi  cial – those times he was considered the third most 
powerful man in the hierarchical structure of the Soviet diplomacy, following 
Stalin and the head of diplomacy, Vyacheslav Molotov. Great Britain was to 
be represented in the commission by the ministerial resident of the Supreme 
Headquarters Allied Expeditionary Force in Europe, Harold Macmillan. At 
the same time the British party assumed that the United States would be 
represented by Roosevelt’s special envoy in Northern Africa – Robert Murphy, 
but on 28th September the President unexpectedly appointed Edwin Wilson, 

4 Roosevelt’s letter to Stalin from 6th September 1943. FRUS 1943, p. 784; Korešpondencia pred-
sedu Rady ministrov ZSSR s prezidentmi USA a ministerskými predsedami V. Británie za Veľkej 
vlasteneckej vojny 1941 – 1945. (Th e correspondence of the Chairman of the Soviet Council of 
People’s Commissars with the President of the U.S.A. and the Prime Minister of Great Britain 
during the Great Patriotic War in 1941–1945). Bratislava 1983, pp. 518–519.

5 Ibid., p. 532.
6 FRUS 1943, pp. 782–786.
7 Th e Allied statesmen used diff erent names in terms of the commission, such as the Politico 

Military Commission, Military Political Commission, sometimes Mediterranean Commission. 
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the then American ambassador in Panama.8 Th is step was a clear signal to 
the Soviet party that Western powers did not attach great importance to the 
commission as Moscow wished. 

During October, other complications occurred. Despite the agreement 
between the representatives of the Soviet Union, the U.S.A. and Great Britain 
on the Political-Military Commission that it would consist of three members, 
a participation in it was gradually applied by other states, but not only by 
European ones such as Yugoslavia and Greece, but beyond Europe, for 
example, China or Brazil. Th e British and Americans did not want to strictly 
exclude the representation of other countries, but a  criterion of selection 
for participation in the commission was an immediate participation of the 
country in the war against Italy. In this aspect, the Soviet party accepted the 
attitude of its Western partners.9 

A second, much more serious problem occurred in connection with the 
restriction of the extent of activities and authority of the Political-Military 
Commission. According to the Soviet government, this body was to co-
ordinate and control the activities of all Allied military and civil institutions 
constituted on the occupied territory, those which dealt with the questions 
related to the truce with Italy10 and the monitor of its compliance. In 
accordance with this, the Political-Military Commission could, from time to 
time, issue instructions and regulations not only for the Italian government 
headed by Pietro Badoglio, but under similar conditions to the governments 
of other countries that left  the Axis. By means of this, the authority of the 
Commander-in-Chief, General Eisenhower, would be signifi cantly limited 
only to the infl uence on the decisions concerning military operations. Th e 
United States considered the commission just as an advisory body, which would 
elaborate materials in the form of recommendations for their governments, 
while General Eisenhower should not have exclusively controlled military 
planning, but was to have a full right to decide or potentially improve any 
decisions concerning the Italian government.11

Th e British had the same opinion. In the memorandum delivered to 
both allied governments, they emphasised that the commission would have 
access to all relevant information but could not make fi nal decisions, having 
binding eff ect for Badoglio’s government. By means of this, the commission 

8 FRUS 1943, pp. 787–788 and p. 790.
9 Ibid., pp. 797 and 562.
10 Th e surrender of Italy was publicly announced on 8th September 1943.
11 Th e correspondence, pp. 532 and 755–756.
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achieved a  purely advisory status.12 Inter-allied discussion on this topic 
continued in the following weeks, but negotiations did not bring any concrete 
results. What is more, in the fi rst meeting, not all of the members of the 
Political-Military Commission could participate as the Soviet representative, 
Vyshinsky, could not arrive at Algiers due to his persistent health problems. 
Finally, the commission did not meet at all, which suited Western powers, 
trying to diminish the authority of this body to minimum, and therefore the 
completion of the status of the commission was one of the important goals 
of the Moscow conference of ministers of foreign aff airs of the Big Th ree.13 

Th e ministers approved “creating a  mechanism for solving the issues, 
which require close co-operation, with a specifi c focus on the activity and 
extent of the Political-Military Commission in Algiers”14 as point three 
on the agenda of the conference. Th e British Secretary of State, Anthony 
Eden, during his unoffi  cial meeting with Cordell Hull on 19th October 
mentioned that he had no objections against extended competences of 
this commission. He proposed that such an important body should reside 
in London, while its sub-commission that would focus on the area of the 
Mediterranean should remain in Algiers.15 Th ree days later, during a regular 
meeting of the conference, Eden materialised his vision and presented a new 
plan of the procedures regarding the administration of Italy. According to 
the British proposal, the Allied Control Commission was to be established 
on the territory of Italy. Th is would be directly subordinate to the Allied 
Commander-in-Chief. Th e second phase comprised the creation of the 
Consultative Council, in which a  Soviet representative would take his 
position. Its function would be advisory and hierarchically it would come 
under the Control Commission. Th is, comprehensibly, meant a  signifi cant 
shift  from the originally proposed plan about the operation of the inter-allied 
control commission. Apart from this, Eden raised a question about to what 
extent the planned Political-Military Commission would deal with the issues 
that did not directly concern Italy, but were related to the questions of post-
war administration. According to a preliminary agreement the primary task 
of this body was to judge questions concerning the condition of the truce with 
Italy, but the committee was to “mutually negotiate further similar problems 

12 FRUS 1943, pp. 554–555.
13 Kuklick, B.: Th e Genesis, p. 195. Th e conference of the ministers of three allied powers was 

held on 18–30 October 1943. Particular delegations were led by the chiefs of diplomacy – 
Vya cheslav M. Molotov (U.S.S.R.), Anthony Eden (Great Britain) and Cordell Hull (U.S.A.).

14 FRUS 1943, p. 703.
15 Ibid., pp. 570–572.
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in the enemy territory liberated by the Allies. Th e British party perceived the 
situation that if the committee focused only on Italy it could not deal with 
another administrative task completely”.16 Th e British party saw the situation 
that if the committee would focus only on Italian issues, logically it could 
not deal with other administrative work. In that moment, Eden repeatedly 
reminded them of the document written at the British Foreign Offi  ce as far as 
back in July 1943, in which a certain inter-allied tripartite commission, called 
the Allied Control Commission was mentioned. Th e British representative 
therefore suggested the transformation of the Political-Military Commission 
into the Advisory Council for Italy and at the same time the establishment 
of a completely new commission. Th is new institution, called the European 
Advisory Commission (EAC) was expected to deal with broader tasks than 
then-current Political Military Commission. According to William Strang,17 
this EAC was expected to function as “an advisory body revealing common 
European problems concerning war”. 18 

Eden repeated again that its residence was to be London which housed 
many exile governments. In the following discussion, he proposed that the 
commission should prioritise the questions of further procedures against 
Germany.19 

Th is British plan, which signifi cantly changed the functioning of the 
former Political- Military Commission, raised a justifi able suspicion that the 
U.S.S.R. could be excluded from the game regarding Italy. Th e reason for 
this suspicion was that the competences and authorities of the members of 
the Consultative Council, including the Soviet representative, should be of 
a recommendatory nature, despite Eden having confi rmed the establishment 
of a new body that would focus exclusively on Italian matters, naturally with 
U.S.S.R. participation. Similarly, the American Secretary of State, Hull, was 
not enthusiastic about the British proposal. He worried that a new European 
commission would support the revival of pre-war policy of dividing spheres 
of infl uence, a  policy that he objected very much. Hull inclined more to 
the notion of using new methods of allied trilateral consultations in case 
a  particular problem needs special judgement. According to Hull, in this 
case, a tripartite committee was necessary to negotiate/hold talks in one of 
16 Ibid., pp. 604–613.
17 Sir William Strang, a  permanent secretary of the Secretary of State of Great Britain and 

a member of the delegation participating at the Moscow conference; since November 1943 
a British representative of the EAC. 

18 Kennan, George: Memoirs 1925–1950. Boston 1967, p. 164.
19 FRUS 1943, pp. 606 and 629; Gaddis, John: Th e United States and the Origins of the Cold War 

1941–1947. New York 1972, pp. 105–106.
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the capital cities (Washington, London and Moscow – chosen due to a topical 
need), in the direct participation of the minister of foreign aff airs of a host 
country and permanent diplomatic representatives of two other countries in 
a particular capital city.20

In the following discussion during the fi ft h meeting of ministers of foreign 
aff airs Molotov radically demanded that the negotiations should be based on 
the initial British document from July 1943, which required the existence 
of both institutions – a  tripartite commission for Italy as well as a  special 
commission for questions aff ecting all of Europe. Th e Soviet representative 
would only be content when Eden had ensured him that the Advisory 
Council for Italy with the Soviet participation would be established as soon as 
possible. Molotov reconciled with the fact that another commission would be 
set up in London, although he supported Hull’s idea of tripartite negotiations 
on the basis of existing diplomatic relations.21 

During the 11th meeting, being held on 29 October, a  lively exchange 
of opinions between Eden and Molotov took place. While the British party 
pushed ahead with broader competences for the London commission and 
disproportionately weaker ones for the Advisory Commission for Italy, the 
Soviet delegation referred again to the July British memorandum and insisted 
on the originally intended broader jurisdiction of the Advisory Commission. 
Eden argued that the British party considered the EAC as a suitable basis for 
creating a long-term allied policy. In the following, last day of the conference, 
Molotov was made to realise the actual manoeuvring possibilities of the 
Soviet Union in Italy – an Advisory Council might have been established 
at once, but its real impact on the infl uence in the country would have been 
minimal and was left  in the hands of the Commander-in-Chief of the Anglo-
American armies in Europe, Eisenhower. Molotov therefore changed his 
strategy and agreed upon the creation of the EAC provided that its activities 
would not focus on building the spheres of infl uence in Europe.22 Hull 
accepted the British plan aft er being ensured by Eden that the council would 
not have executive power under its control and would not decide on the 
questions of “big politics”. 

Th e ministers of foreign aff airs of three allied powers agreed upon the 
creation of the Advisory Council for Italy, with its residence in Algiers. 
Its role was to inform particular governments about political issues in the 
country and elaborate recommendations of political nature for the main 

20 FRUS 1943, pp. 756–757. 
21 Ibid., s. 620–621.
22 Kuklick, B.: Th e Genesis, p. 198.
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allied Commander-in-Chief. Roosevelt tried to attach great signifi cance to 
this new body, appointing Robert Murphy to be an American representative 
in the commission.23 One issue was still open: while the Advisory Council, 
which was expected to deal with issues with regard to Italy, the membership 
of the French Committee of National Liberation was taken into account, in 
the European Advisory Commission, which should pay attention to the issues 
of general nature and primarily with regard to Germany, the French would 
not have their representative. Despite the fact that the French Committee 
of National Liberation led by General Charles de Gaulle considered this 
decision as a  regrettable fact, the attitude of the United States and Great 
Britain was single-sided, excluding a diff erent opinion on a tripartite nature 
of a commission.24

In the fi nal phase – in the concluding protocol of the conference held 
on 1st November 1943 – the foreign ministers agreed upon a compromise-
based solution, which took into account the expectations of all three powers. 
Th e role of the newly-established European Advisory Commission was seen 
mainly in studying European issues arising from the gradual termination 
of military operations, the issues that the Big Th ree governments would 
acknowledge purposeful for being submitted to the commission. Aft er a close 
examination and evaluation of the entrusted problem, the commission was to 
present a common standpoint to the governments. In accordance with this, 
all three allied governments obliged themselves to fully support the members 
of the EAC in providing unnecessary information about important aspects of 
political and military development, which will concern their work. One of the 
fi rst goals of the commission was to elaborate detailed plans of the conditions 
of capitulation which will be assigned to all those countries with which any of 
the three governments was in war status and to elaborate a mechanism which 
will ensure its fulfi lment. Th e experiences achieved in making the surrender 
with Italy were to be an example for this work. In cases when the commission 
would discuss issues concerning the governments of other countries which 
fought alongside with the Allies, these governments would be invited to 
participate in the negotiations. On the other hand, the allied governments 
kept their sovereignty over the commission work in such a  way that they 
sustained their authority in restricting the competences of the commission 
if any circumstances, which would require a necessity to get involved in its 

23 Miller, James: United States and Italy, 1940–1950: Th e Politics and Diplomacy of Stabilization. 
Chapel Hill 1986, p. 75.

24 During the following year the U.S.A. and Great Britain revised their resolute attitude. FRUS 
1943, pp. 798–799.
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structure or activities, occurred. Apart from this, the American party inserted 
a clause which did not exclude a contingency that in the following months 
a variety of questions might have arisen – the question that would need a call 
for particular international or special tripartite conferences.25 

Aft er the Moscow conference of foreign ministers, the actual creation 
and operation of the EAC were on the programme. Most eff ort was put in 
by the British, as the EAC was to be situated in their capital city. Th e fi rst 
essential step was to nominate the representatives of single countries. Th is 
act revealed how much signifi cance had been awarded to the commission 
by particular participating governments. Instead of appointing a  special 
authorised representative who would concentrate exclusively on the work 
in this commission, the U.S.A. delegated their ambassador in London, 
John Winant. Due to his duties with regard to his function as the chief of 
the American diplomatic mission in Great Britain, he could be active in the 
commission only marginally. Th e same procedure was taken by Moscow 
that appointed the Soviet ambassador to Great Britain, Fiodor T. Gusev, as 
a Soviet representative in the EAC. On the other hand, the British appointed 
one of their brightest offi  cials of the Foreign Offi  ce, Sir William Strang,26 
provided him with a  suffi  cient number of personnel and space for an 
adequate performance of this function. In November 1944, liberated France 
became the fourth full member of the EAC and delegated a very competent 
diplomat, the then-ambassador in London. 

American and Soviet governments tried meticulously to supervise the 
activities of their representatives in the EAC. Both governments equally 
insisted on the fact that the fi nal recommendations would not be announced 
before the governmental bodies of particular government had approved them. 
Th is signifi cantly limited the operational possibilities of the commission 
and the necessary amount of fl exibility, which is a  must in the activity of 
such a multilateral advisory body. However, the Soviet party changed their 
reserved attitude towards the EAC at the beginning of 1944 and, to a certain 
extent, it adopted the British view on the commission as an allied body 
dealing with European matters. Nevertheless, the American government – 
mostly under the infl uence of military circles (and the president Franklin 
D. Roosevelt) – did not change its sceptical view on the activities of the EAC 
during the whole period. It was the main reason that the commission was 

25 Th e Advisory Council for Italy started its operation in Algiers, where at the end of November 
1943 the fi rst meeting was held. Th is body was in operation until March 1946 and 52 meetings 
took place in total. 

26 FRUS 1943, pp. 806–807.
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eventually made to narrow its sphere of activity and focus almost exclusively 
on the questions of the post-war control machinery of Germany (and 
Austria), although due to the resolutions of the Moscow conference the EAC 
was to study problems arising from the gradual termination of war actions 
on the European continent, i.e. the solution to the situation on the liberated 
territory of the allied countries. 

Mainly President Roosevelt placed focus on the fact that it was necessary 
to remain a  purely advisory body of the EAC without the right to make 
decisions. He was worried about repeating the situation from the end of 
World War I, when various backdoor agreements of single winning powers 
made the USA withdraw from the European political aff airs. He was not 
interested in developing the impression that the EAC was building a  new 
world order in secret. Roosevelt perfectly confi rmed his attitude of refusal 
towards the commission in his letter from 20th October 1944, addressed to 
the Secretary of State, Cordell Hull. He appreciated the fact that a lot of issues 
concerning Germany had been discussed on the grounds of the EAC, but 
on the other hand, he considered all the activity as early because it was not 
directly what he considered essential at that time. According to Roosevelt, 
the discussed plans how to deal with post-war Germany could be postponed 
“either a week or a month, maybe several months”. He justifi ed by saying he 
disliked “making detailed plans for a country we do not yet occupy”.27 Th e 
President absolutely refused to accept the commitments, latently limiting the 
freedom of his actions in the issues of post-war organisation of Europe.28 In 
reality, he preferred that an inter-allied body such as the EAC had never been 
established.29 Regarding the London commission, he emphasised that the 
European Advisory Commission was only an advisory body and that neither 
Hull nor him were bound by its opinion.30

Despite the fact that the commission succeeded in gaining real 
achievements during its operation (January 1944–September 1945), the most 
important documents were elaborated and approved during 1944. On the 
opening meeting of the commission, which was held on 14th January 1944, the 
British party presented their own project of the capitulation conditions, which 

27 Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers, 1944. General Volume I. Washington, 
D.C.: U.S. Government Printing Offi  ce, 1966 (further only FRUS 1944), pp. 358–359. 

28 Whitcomb, Roger: Th e Cold War in Retrospect: Th e Formative Years. Westport 1998, p. 28.
29 Mayers, David: George Kennan and the Dilemmas of U. S. Foreign Policy. New York 1988, 

p. 80.
30 FRUS 1944, pp. 358–359. 
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were expected to be mutually submitted to Germany.31 Th eir own suggestions 
were gradually presented by the American32 and Soviet33 delegations, later. 
During the following negotiations it was shown that the United States had 
considered an unconditional surrender not only as a  defi nite end of the 
military status (similarly with the British), but at the same time they found 
it as the climax of their own military engagement in Europe. On the other 
hand, the Soviets saw it as defi nite confi rmation of their military victory 
over fascist Germany. Th e commission reached a compromise that the fi nal 
capitulation document would be brief and would contain regulations, mainly 
of military character. Th e fi nal written document called the Unconditional 
Surrender of Germany,34 approved on 25th July 1944, was the fi rst document 
elaborated and approved on the ground of the EAC. Th e text of the agreement 
was slightly modifi ed on 1st May 1945, in connection with the acceptance of 
France as a full signatory of the capitulation protocol. 

At the beginning of 1945, the allies started to speculate whether any 
central German government would exist, as the case may be whether it would 
be authorised to sign the capitulation act. Th e EAC was therefore given the 
instruction to elaborate a  solution concerning this alternative. Acting the 
most fl exibly, the British delegation re-elaborated the original capitulation 
document into the form of a unilateral declaration, which being announced 
did not require the presence of the German government. Aft er elaborating the 
comments, on 12th May 1945 the EAC approved the Declaration regarding 
the Defeat of Germany and the Assumption of Supreme Authority with 
respect to Germany, which was offi  cially made public by the main military 
leaders of four occupational powers on 5th June 1945 in Berlin.35 

Another project which was approved was directly connected with the issue 
of designing the capitulation conditions. Th e last point of the capitulation 
31 Ibid., pp. 116–139.
32 Ibid., pp. 104–109 and 167–172.
33 Ibid., pp. 173–179.
34 Ibid., pp. 256–261.
35 A  Decade of American Foreign Policy: Basic Documents 1941–1949. Washington 1985, 

pp. 273–284. Note: German highest military leadership surrendered unconditionally, but 
this act was not confi rmed in written mode by any representative of the German civilian 
government. A very similar situation like in 1918 occurred that the truce was signed by the 
member of the government, but nobody from the general staff , however, this time the situation 
developed vice versa. Whereas the Allies wanted to avoid possible future conjunctures in 
regard with the legality/force of the surrender, they decided to solve the situation that they did 
not acknowledge a new German government and on 23rd May 1945 its head, Karl Dönitz, was 
imprisoned, which meant the end of his eff ort to establish and recognise the whole-German 
government. 
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document reserved the allied governments an open opportunity of additional 
proclamation of political, economic and fi nancial regulations, which would 
be imposed on Germany shortly aft er the surrender. In connection with the 
declaration from 5th June 1945, by means of which the main leaders of the 
four occupational powers would take over sovereign power in the country, the 
EAC worked out detailed material with regard to a wide scale of measures in 
the domain of common control of trade, fi nances, foreign aff airs or freedom 
of movement for people. Th e text of the Agreement on Certain Additional 
Requirements to Be Imposed on Germany was approved by the commission 
on 25th July 1945 and its exact wording was incorporated into the regulations 
of the Potsdam conference.36 

Th is document adjusted a whole series of matters of common interest of 
the Allies, while it contained far-reaching measures towards demilitarisation, 
denazifi cation and democratisation of Germany. Its scope is proved by the 
fact that it comprised more than 12 pages and contained 13 bigger units 
divided into 49 detailed articles. Th erefore, the document was supplemented 
by a  three-page introduction which explained some more complicated 
parts. Th e document was unique, as it was accepted by all of the involved 
governments as the only document out of many other elaborated and 
submitted materials of the EAC as a whole. Th e government of the United 
States approved it in September 1945, excluding controversial article 38, 
which concerned the extradition of suspected persons who committed 
military crimes to the Allies.37

Th e most important achievement of the EAC activities was to delineate 
the occupational zones in Germany. Th e British38 and Soviet39 parties 

36 Foreign Relations of the United States. Diplomatic papers: Th e Conference of Berlin (the Pots-
dam Conference), 1945, Volume II. Washington, D. C. 1960 (further FRUS 1945, Potsdam), pp. 
1008–1023.

37 Within the meaning of this section, particular German authorities were to ensure the par-
ticipation of all suspected persons who committed war crimes, including the members of the 
United Nations who were suspicious of breaking the laws in their home countries and had 
their positions in the occupational allied administration to be presented at the war tribu-
nal. According to the opinion of the American party, these measures were exclusively in the 
competence of occupational powers and it belonged to the executive authority of the Control 
Council in Berlin. Foreign relations of the United States. Diplomatic Papers, 1945. European 
Advisory Commission, Austria, Germany, Volume III. Washington, D.C. 1968 (further on 
FRUS 1945), p. 536.

38 Th e so-called. Attlee’ plan. FRUS 1944, pp. 150–153; Strang, William: Prelude to Potsdam: 
Refl ections on War and Foreign Policy. In: International Aff airs, Vol. 46, No. 3 (July 1970), 
p. 450.

39 FRUS 1944, pp. 177–178.
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presented their ideas at the beginning of 1944, while the American delegation 
was able to present a qualifi ed suggestion only several months later due to 
their extraordinary military bureaucracy.40 Aft er months of negotiations, on 
12 September 1944, a preliminary agreement was approved and the Protocol 
on the Zones of Occupation in Germany and the Administration of Great 
Berlin was signed on the EAC ground. Th e document demarcated the borders 
of particular zones, on the other hand, it did not state which of the western 
powers would govern the north-western, or more precisely the south-western 
zones of Germany. At the same time the question regarding the control of 
the occupational sectors of Berlin remained unsolved. Th is unclearness was 
not the fault of the commission, as it was caused by Roosevelt’s unyielding 
and ill-considered insistence on taking over the north-western occupational 
zone despite the fact that all long-term military plans of the Allies anticipated 
that the United States would govern the south-western part of Germany. 
Two months later, on 14th November 1944, a  supplement to the protocol 
that determined that the north-western zone of Germany as well as the 
northern sector of Berlin would be governed by Great Britain and a south-
western occupational zone together with the southern sector of Berlin would 
be governed by the U.S.A. was approved. Roosevelt accepted this agreement 
only when Churchill had guaranteed that the Americans would control the 
ports of Bremen and Bremerhaven, lying deeply in the British occupational 
zone.41 However, this was not the last change, as the Yalta conference decided 
to single out a  separate zone for France. Th is zone was to be formed by 
singling out a part from the American and British occupational zones. On 
the basis of this regulation, the EAC re-elaborated the document and on 
26th July 1945 approved the document that demarcated new borders of the 
western occupation zones and enabled France to participate in governing 
Berlin. However, the boundaries of the French occupational sector were not 
defi ned in detail. It was later done by the Control Council by the delimitation 
of two Berlin districts out from the British administration. 

40 Ibid., pp. 195–197.
41 During the next months, it was shown that the jurisdiction of the Bremen enclave separated 

from its natural economic and administrative connections and located hundreds of kilome-
tres far from the American zone in the south-western Germany was unpractical and useless 
for the United States. A  little bit more than one year from its origin, the whole region of 
confl ict was transferred under the administration of the British occupational zone on 10th 
December 1945. Ziemke, Earl, F.: Th e U. S. Army in Th e Occupation of Germany 1944–1946. 
Washington 1975, pp. 124–126. 
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Th e last important issue concerning Germany was the question of forming 
the system of control in the occupational country. Despite the fact that the 
allied powers were no able to agree upon a  common principle of treating 
a  defeated Germany during the whole year of 1944, the EAC elaborated 
and approved the Agreement on Control Machinery in Germany on 14th 
November 1944. According to the document, the commanders of the armed 
forces of the U.S.S.R., the U.S.A. and Great Britain were expected to exercise 
authority in consistence with the guidelines of their governments. Regarding 
Germany’s issues as a country, they were to advance together as members of 
the highest allied body – Th e Control Council, whose role was to elaborate 
guidelines regarding military, political and economic issues at the same time 
when the primary conditions of unconditional surrender were to be applied 
in the country. Th e wording of this document as well as an agreement on the 
surrender conditions were modifi ed on 1st May 1945.42 

Th e solution concerning the German issue was closely connected with 
the post-war destiny of Austria as this country was an integral part of the 
Th ird Reich during World War II. With regards to the regulations of the 
Moscow conference, the Allies came to the conclusion that Austria as “the 
fi rst free country that became a victim of the Nazi aggression was liberated 
from German dominance.” Th e allied powers considered the annexation of 
Austria by Hitler Germany on 13th March 1938 as invalid and did not feel 
to be bound by any changes, carried out in Austria aft er this date, as it was 
attached to the Th ird Reich before World War II broke out and the country as 
an independent country was not in war status with the U.S.A., Great Britain 
and the U.S.S.R.43 In their declaration, however, the ministers reminded 
Austria that due to their co-participation alongside Germany in war, it would 
bear the responsibility and that in fi nal reckoning of accounts the Allies would 
take into consideration their participation in their country’s liberation.44 Th e 
commission was sent a  clear message that the plan concerning post-war 
administration of Austria was to be elaborated diff erently from that related 
to Germany. 

In the EAC, the negotiations regarding the Austrian issue were conducted 
from the beginning of 1944, but culminated in the spring and summer of the 
following year, when the commission approved the document Agreement 
on Control Machinery in Austria on 4th July 1945. Unlike Germany, where 

42 FRUS 1944, pp. 404–406.
43 Keyserlingk, Robert: Austria in World War II: An Anglo-American Dilemma. Kingston 1988, 

p. 152.
44 FRUS 1943, p. 761; A Decade of American, p. 13.
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the Allies tried to decentralise the country, the procedures in Austria were 
diff erent, to keep unity between relatively small provinces. Although a newly-
established allied commission was derived from the model of the Allied 
Control Commission in Germany, its main role was to ensure a separation 
of an Austrian administration from a  German one. Th e authority of the 
Allied Commission was clearly defi ned as it was expected to function until 
a new Austrian government was established, formed due to the results of free 
parliamentary elections.45 

Aft er a  couple of days – 9th July 1945 – the EAC gave fi nal shape to 
the division of the occupational zones in Austria and at the same time it 
approved a  mechanism of the occupational administration of the city of 
Vienna. In a  sense of the Agreement on Zones of Occupation in Austria 
and the Administration of the City of Vienna, Austria was divided into four 
occupational zones, respecting the intra-territorial boundaries between the 
provinces, which were in force from 1st October 1938. Th e north-eastern 
occupational zone devolved upon the Soviet Union, the Americans occupied 
a  north-western zone, the British a  southern zone and the French were 
expected to administer the provinces of Tirol and Vorarlberg. Similarly, 
Vienna was divided into four occupational sectors, but in contrast with the 
whole-country zones, the division was based on the state by 31st December 
1937. Th e only exception was the city centre (Innere Stadt), which was 
occupied by all four allied armies.46 Th e whole city was administered by 
a combined body called the Kommandatura, consisting of four commanders 
of winning powers.47

In total, during its existence the EAC held 20 offi  cial and 97 informal 
meetings, while the fi nal documents were submitted and approved in two 
big Allied conferences, held in 1945.48 From the original British idea that 
the commission would substantially function as an independent group of 
advisors, dealing with topical European problems and approving common 
recommendations of particular governments not a  lot left  in reality. Th is 
reality resulted from the fact that while the Soviet, but mainly British 
representative in the commission had a  suffi  cient supply of information 
and instructions from their home countries, the American delegate suff ered 

45 FRUS 1945, Potsdam, pp. 351–355.
46 Erickson, Edgar: Th e Zoning of Austria. In: Annals of the American Academy of Political and 

Social Science, Vol. 267, Military Government (Jan. 1950) p. 113.
47 FRUS 1945, pp. 158–159.
48 Manák, Marián: Európska poradná komisia a diplomacia USA v rokoch 1943–1945. (The Eu-
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from a  lack of relevant material for negotiations, more precisely, by time 
delay which caused the materials to become out of date. Th erefore Winant 
was too frequently only in the position of a  commentator of the carefully 
prepared British, or rather Soviet proposals. Th e problem of the American 
delegation in the EAC was based on a lack of common approach to foreign 
politics between President Roosevelt and the Secretary of State, Cordell Hull. 
Hull could repeatedly fi nd out that in many vitally important issues referring 
to American foreign politics he was not informed at all. He was responsible 
only for the decisions that were from time to time directly submitted by the 
President. He even dealt with the questions he was not suffi  ciently familiar 
with. Naturally, it had a negative impact on strategic planning for the whole 
allied machinery. 

Th e termination of the commission was decided by the representatives 
of the three powers at the Potsdam Conference on 2nd August 1945, based 
on the fact that the coordination of common policy in Germany and Austria 
was taken over by particular authorities. A new allied body – the Council 
of Foreign Ministers – was established. In their regulation, they expressed 
satisfaction with commission work and stated that the EAC had successfully 
met the challenge submitted by single governments to be judged. Th e 
worsening relations between western allies and the Soviet Union caused 
that the fi nal report of the commission was not approved in the last regular 
meeting on 6th September 1945, but was not confi rmed until January 1946 
by certain representatives’ additional written consent with its contents.49 
Nothing could change the fact that as a result the documents elaborated on 
the ground of the EAC signifi cantly infl uenced the further development of 
Europe as a whole for several decades.50

49 FRUS 1945, pp. 539–544.
50 Th e study was carried out within the grant project of the Ministry of Education, Science, 
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Summary
Formation and Activities Of The Allied Body – 

European Advisory Commission In 1943–1945. 
(Brief Survey Based On The United States’ Archive Documents)

Th e advance of military operations of the Allies in 1943 and the 
expected defeat of the Axis states started more and more urgently to 
recognise a  necessity of establishing a  mechanism that would ensure 
a  closer co-operation between the U.S.A, the U.S.S.R and Great Britain in 
solving European issues, resulting from the war development. First, the 
Allies focussed on solving the most topical issue of the time – the expected 
capitulation of Italy. Th e powers agreed upon the establishment of the 
Political-Military Commission, but the members of this body did not meet 
at all. It was only at the conference of the ministers of foreign aff airs of the 
Big Th ree in autumn 1943 when the Consultative Committee for Italy was 
established and so was the European Advisory Commission. Th e ministers 
saw its role mainly in studying European problems resulted from the gradual 
termination of military actions and recognised by the Big Th ree as purposeful 
to be submitted to the commission that would review the situation and 
elaborate a common stance. Th e fi rst meeting of the commission was held 
on 14th January 1944, the last one on 6th September 1945. Th e committee 
elaborated a  proposal regarding capitulation conditions, which were to 
be submitted to Germany by the Allies, and it drew up the structure of an 
additional control mechanism that would enable to check whether Germany 
met the requirements and stipulated the occupational zones for particular 
allied powers in the country. Th e commission elaborated similar materials 
regarding the post-war administration of Austria. A number of documents 
elaborated on its grounds were submitted and approved at the two big Allied 
conferences, held in Yalta and Potsdam in 1945. 

Key words: European Advisory Commission, World War II, diplomacy
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Malý retribuční dekret v Zábřehu
Jan Lukáč

1 Úvod

Po vzniku i během přípravy retribučních dekretů bylo přistoupeno k rea-
lizaci takové právní normy, která bude mít v pravomoci odsouzení menších 
viníků kolaborace a dalších, kteří se provinili proti tzv. národní cti. Realita 
po osvobození v plné šíři ukázala, že všichni ti, kteří v tehdejší době naplnili 
množství věznic a zajišťujících subjektů, nejsou podle tzv. velkého retribuč-
ního dekretu postižitelní.1 Následné více méně hromadné propouštění těchto 
osob vyvolalo u obyvatel republiky po propagandě z úst činitelů KSČ nega-
tivní reakce, a proto vyvstala nutnost tento problém urychleně řešit. Kon-
cepcí a vydáním dekretu byl pověřen ministr za KSČ V. Nosek.2 Mezi hlavní 
body během vzniku dekretu byly zahrnuty aspekty, podle nichž bylo možné 
soudit tzv. renegátství, tj. oportunistické přihlášení se k maďarské nebo ně-

1 Cesta k dekretům, respektive k potrestání nacistických zločinů na území Československa, byla 
započata již v listopadu 1942, kdy exilová vláda v Londýně zahájila první práce na vytvoření 
retribučních norem. Dne 19. června 1945 byl vydán dekret prezidenta republiky č. 16/1945 
Sb. o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových 
soudech. Tento dekret brzy vešel ve známost jako tzv. velký retribuční dekret. Jeho náplní 
bylo třicet čtyři paragrafů a byl rozdělen do dvou hlav, respektive částí. První v sobě zahrnuje 
charakteristiku zločinů proti státu, zločiny proti osobám, proti majetku a udavačství. Hlava 
druhá se týkala vytvoření Mimořádných lidových soudů, které dle tohoto dekretu měly soudit 
všechny zločince. Umístěny měly být v sídlech krajských soudů. Svým způsobem se jednalo 
o trestní soudy krajského charakteru, v českých zemích jich bylo celkem dvacet čtyři. Trest-
ní sazba byla vysoká, oscilovala mezi pěti lety výkonu trestu odnětí svobody až po doživotí, 
v mnoha případech mohl být vyřčen i trest smrti. Celkem bylo vykonáno 686 poprav z 723 
vynesených rozsudků smrti. V rámci evropské retribuce se jedná o nejvyšší procento, které 
je ve výsledku deklarováno 95 % popravených. Kočová, Kateřina – Radvanovský, Zdeněk – 
Suchá, Jitka: Mimořádný lidový soud v Liberci a Litoměřicích v letech 1946–1948. Ústí nad La-
bem 2001, s. 9; Frommer, Benjamin: Národní očista. Retribuce v poválečném Československu. 
Praha 2010, s. 122, 134; Rapavá, Ivana: Mimořádný lidový soud v Mostě v letech 1945–1948. 
Ústí nad Labem 2010, s. 19.

2 „Vy znáte plivání, fackování, nebo těžké ublížení a tito lotříci by nemohli býti postiženi retri-
bučním zákonem, když se ničeho nedopustili. Apeluji na Vás, abyste se postarali, aby v žád-
ném případě netrpěli nevinní, ale na druhé straně, aby neušli spravedlivému trestu ti, kdož 
se provinili a  trestu zasluhují“. Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Šumperk, fond ONV 
Zábřeh, kart. 178, inv. č. 205, sign. Provádění dekretu pres. republiky na ochranu národ. cti. 
Směrnice a hlášení. 1945–1948 /1949/, Projev ministra vnitra Václava Noska ve schůzi před-
sedů okresních národních výborů a bezpečnostních referentů v Brně dne 6. prosince 1945, 
s. 5, 7.
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mecké národnosti za účelem vlastního obohacení, a zajistit legalizaci mož-
ného uvěznění státně nespolehlivých osob. V důsledku toho všeho byl vydán 
dekret č. 137/1945 Sb. ze dne 27. října 1945 o zajištění osob, které byly státně 
nespolehlivé, a dekret č. 138/1945 Sb. o trestání některých provinění proti ná-
rodní cti.3 Hlavní odlišností od tzv. velkého dekretu byl fakt, že nikoliv řádný 
soud, nýbrž okresní národní výbor byl zajišťovatelem práva a tím, kdo vynese 
konečný verdikt nad osobou podezřelou z hlediska dekretu č. 137, 138/1945 
Sb.4 Zatímco tzv. velký dekret spadal do působnosti ministerstva spravedl-
nosti, tzv. malý dekret byl v kompetenci ministerstva vnitra. Náplní se sta-
lo potrestání jednání, která ušla soudnímu potrestání.5 Komise okresních 
národních výborů byly čtyřčlenné, předseda musel mít právnické vzdělání 
s příslušnými státními zkouškami.6 Členové komisí byli navrhováni stranami 
Národní fronty. O vině hlasovali všichni členové, přičemž rozhodující byla 
nadpoloviční většina. Trestem se stalo veřejné pokárání, pokuta, pokuta a ve-
řejné pokárání, vězení, vězení a veřejné pokárání, pokuta a vězení, pokuta, 
vězení a veřejné pokárání.7 Dekret počínal platit dnem vydání a doba pů-
3 Další významnou právní normou z  hlediska retribuce byl dekret o  Národním soudu. De-

kretem č. 17/1945 Sb. ze dne 19. června 1945 bylo přikročeno k zřízení Národního soudu, 
v jehož intencích bylo potrestání nejvyšších protektorátních činitelů. Soud se skládal z před-
nosty soudu, dvou náměstků, předsedů senátů a soudců. Všichni byli jmenováni preziden-
tem na návrh vlády. Přísedícími se stali soudci z lidu, vesměs šlo o odbojáře, bývalé politické 
vězně či jiné, kteří se osvědčili v době okupace. Trestní senáty byly šestičlenné, přelíčení byla 
veřejná, přičemž obžalovaný měl nárok na  řádnou obhajobu. Pachatelé, kteří stanuli před 
Národním soudem, museli patřit do  striktně vyjmenovaných funkcí nebo institucí tj. stát-
ní prezident tzv. protektorátu, členové tzv. protektorátních vlád, členové ústředního vedení 
Vlajky, členové Kuratoria pro výchovu mládeže, členové výboru a činovníci České ligy proti 
bolševismu, vedoucí Národní odborové ústředny zaměstnanců a Svazu zemědělství a lesnic-
tví, novináři, kteří propagačně sloužili Němcům v denním tisku, osoby, které byly vedoucím 
postavením v politickém životě, vysokým úřadem, vysokou velitelskou nebo hospodářskou 
funkcí. Hanzlík, František: Únor 1948. Výsledek nerovného zápasu. Praha 1997, s. 152.

4 K  novelizaci dekretu došlo zákonem č. 123/1946 Sb. a  zákonem č. 246/1946 Sb., přičemž 
platnost dekretu byla ukončena zákonem č. 34/1948 Sb. Sklenářová, Sylva – Štěpán, Jiří: 
Olomouc a tzv. Malý retribuční dekret č. 138/1945 Sb. Střední Morava, Vlastivědná revue, č. 14, 
2002, s. 5.

5 Kuklík, Jan: Mýty a  realita takzvaných Benešových dekretů. Dekrety prezidenta republiky 
1940–1945. Praha 2002, s. 385.

6 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, inv. č. 205, sign. Provádění dekretu pres. republiky 
na  ochranu národ. cti. Směrnice a  hlášení. 1945–1948 /1949/, Moravskoslezský Zemský 
národní výbor 1945. Projev Dr.  Josefa Hoff manna, ministerského rady ve  schůzi předsedů 
okresních národních výborů a bezpečnostních referentů v Brně dne 6. prosince 1945. O trest-
ním zřízení správním se zřetelem k dekretu presidenta republiky č. 138/1945 Sb., s. 3.

7 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, inv. č. 205, sign. Provádění dekretu pres. republiky 
na ochranu nár. cti. Směrnice a hlášení. 1945–1948 /1949/, 11. Trestání některých provinění 
proti národní cti, Úplné znění právních předpisů, s. 17.
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sobnosti byla stejná jako působnost Mimořádných lidových soudů. Dekrety 
ovšem nebyly příliš konkrétní a výklad mohl být značně zavádějící.8 Proml-
čecí lhůta trestných činů byla z původních tří měsíců zvýšena na šest měsí-
ců. Postupem doby byla směrnice třikrát doplněna a upravena. Od stíhání 
mohlo být upuštěno, pokud pachatel jednal pod nátlakem, jednal s úmyslem 
prospět státu nebo národům Československa, snažil se zabránit perzekucím 
nebo se svou pozdější činností zasloužil o osvobození republiky. Promlčeny 
byly přestupky, které nebyly nahlášeny do 26. května 1946. Důležité je také 
zdůraznit, že tzv. malý retribuční dekret platil pouze pro české země, nikoliv 
pro Slovensko.9 V roce 1948 byla retribuce komunistickou mocí obnovena 
dle zákona č. 33/1948 Sb., kterým se obnovovala účinnost retribučního soud-
nictví, a zákonem č. 34/1948 Sb., v kterém se hovořilo o revizi trestního řízení 

8 Trestné podle dekretu bylo: 
a)  ucházení se o německou nebo maďarskou státní příslušnost, hlášení se k německé nebo 

maďarské národnosti nebo vědomé podporování odnárodňovacích snah Němců a Maďa-
rů,

b)  politická spolupráce s Němci nebo Maďary, jakož i členství ve fašistických organizacích, 
jednal – li pachatel s obzvláštní horlivostí, překročuje tak ve značné míře normální rámec 
svých členských povinností,

c)  propagování, obhajování, vychvalování nebo podpora nacismu, fašismu nebo antisemiti-
smu,

d) schvalování, podpora nebo obhajování nepřátelských projevů nebo činů nacistů, fašistů 
a českých nebo slovenských zrádců,

e)  odborná spolupráce s Němci, Maďary, s českými a slovenskými zrádci, přesahující meze 
průměrného nařízeného výkonu (iniciativní a mimoslužební návrhy, příkazy na zvýšení 
pracovní výkonnosti apod.),

f)  ucházení se o povýšení, vyznamenání, odměny, služby a jiné výhody u německých nebo 
maďarských úřadů nebo funkcionářů, nebo poskytování úplat a  různých jiných výhod 
okupantům,

g)  zneužívání postavení na vedoucím místě, dosaženého pomocí okupantů, k získání nebo 
zabezpečení osobního prospěchu přisluhováním okupantům na úkor podřízených,

h)  společenský styk s Němci nebo Maďary v rozsahu přesahujícím míru nezbytné nutnosti, 
jakož i hospodářský styk s Němci nebo Maďary přesahující tuto míru za účelem dosažení 
nadprůměrného obohacení a směřující k vědomému podporování okupantů,

ch) týrání, urážení nebo terorisování Čechů a Slováků, spáchané ve službách nebo v zájmu 
okupantů nebo ve snaze zalíbiti se jim,

i)  vědomě nebo z hrubé nedbalosti učiněné nesprávné prohlášení o státní a národní spo-
lehlivosti osoby, která se provinila proti Československé republice nebo národu českému 
nebo slovenskému, mohl – li ten, kdo prohlášení učinil, důvodně předpokládat, že pro-
hlášení může být předmětem úředního jednání. SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, inv. 
č. 205, sign. Provádění dekretu pres. republiky na ochranu nár. cti. Směrnice a hlášení. 
1945–1948 /1949/, 11. Trestání některých provinění proti národní cti, Úplné znění práv-
ních předpisů, s. 16–17.

9 Dekret se v českých zemích stal nástrojem politického předvolebního zápolení, neboť ten kdo 
byl obviněn, nebyl připuštěn v roce 1946 k volbám. Rapavá, I.: c. d., s. 25.
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v případech provinění proti národní cti. Novinkou byl fakt, že tato obnovená 
retribuce platila již pro celé Československo.10 Tato obnova ovšem nesplnila 
naděje komunistů, neboť v mnoha případech byly tresty velmi nízké, nebo 
nebyly vůbec vyneseny. To ostatně dokresluje fakt, že do konce roku 1948 se 
komunistické vedení o  obnově příliš nezmiňuje. Informovanost veřejnosti 
o výsledcích a následném ukončení obnovené retribuce byla takřka nulová.11

2 Trestní nalézací komise Zábřeh

Tak jako v jiných okresech, byla uvedena v činnost i TNK v Zábřehu. Ko-
mise měla soudit osoby, které se údajného trestného činu dle tzv. malého 
retribučního dekretu měly dopustit na území okresu Zábřeh.12 Trestný čin 
mohli spáchat i příslušníci jiného okresu, kteří ovšem v době vyšetřování žili 
ve spádové oblasti zábřežského okresu, a proto se stali pro komisi zajímavý-

10 Frommer, B.: c. d., s. 427.
11 Kmoch, Pavel: Provinění proti národní cti. „Malá retribuce“ v českých zemích a Trestní nalézací 

komise v Benešově u Prahy. Praha 2015, s. 125.
12 Politický okres Zábřeh byl rozdělen do  tří soudních okresů, přičemž Zábřeh samotný byl 

také soudním okresem. Soudní okresy politického okresu Zábřeh byly Mohelnice, Šilperk 
(dnes Štíty) a již zmíněný Zábřeh. Seznam obcí v soudním okrese Mohelnice: Bezděkov nad 
Třebůvkou, Bezděkov u Úsova, Doubravice, Mitrovice, Javoří, Klopina, Krčmy, Dolní Krč-
my, Horní Krčmy, Křemačov, Podolíčko, Krchleby, Dolní Bušínov, Horní Bušínov, Křižanov, 
Dlouhá Ves, Květín, Libivá, Líšnice, Paseky, Loštice, Studená Loučka, Buková, Bušín, Lukavi-
ce, Nový Maletín, Starý Maletín, Mírov, Mírovský grunt, Mírovíček, Nové Sady, Mohelnice, 
Moravičany, Tkanovice, Palonín, Pavlov, Lechovice, Podolí, Horní Valdsee, Police, Radnice, 
Řepová, Slavoňov, Stavenice, Svinov, Vacetín, Zavadilka, Třeština, Újezd, Dolní Valdsee, Úsov, 
Veleboř, Veselí, Vlachov, Vranová, Vyšehoří, Žádlovice. Obce v soudním okresu Šilperk: Břez-
ná, Bušín, Cotkytle, Janoušov, Crhov, Březenský Dvůr, Mlýnický Dvůr, Mlýnice, Hartíkov, 
Heroltice, Jakubovice, Jedlí, Moravský Karlov, Písařov, Bukovice, Horní Studénky, Šanov, 
Šilperk, Šumvald, Lichtenštejn, Bílá Voda, Červená Voda, Zborov. Obce zahrnuty v  rámci 
soudního okresu Zábřeh: Bohuslavice, Brníčko, Dlouhomilov, Drozdov, Dubicko, Filipov, 
Hněvkov, Hoštejn, Hrabová, Dolní Hynčina, Hynčinov, Janoslavice, Jestřebí, Jestřebíčko, Ka-
menná, Klášterec, Kolšov, Kosov, Krasíkov, Lesnice, Leština, Lubník, Lupěné, Nedvězí, Ne-
mile, Pivonín, Pobučí, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Ráječek, Rohle, Rovensko, Rudolfov, 
Skalička, Strupšín, Sudkov, Svébohov, Tatenice, Václavov, Vyšehoří, Zábřeh, Krumpach, Zvo-
le. Statistický lexikon obcí v republice Československé. Úřední seznam míst podle zákona ze dne 
14. dub na 1920, čís. 266 Sb. zák. a nař. II. Země Moravskoslezská. Vydán ministerstvem vnitra 
a  Státním úřadem statistickým na  základě výsledků sčítání lidu z  1. prosince 1930, Praha 
1935, s. 125–129. Národnostní složení ve všech okresech bylo následující: Zábřeh 76 % Čechů, 
24 % Němců. V Mohelnici bylo hlášeno 47 % Čechů a 52 % Němců (v chybějícím procentu 
byli zahrnuti tzv. ostatní). V okrese Šilperk se nacházelo 53 % Čechů a 47 % Němců. Tamtéž, 
s. XVII, XIX.
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mi.13 Vyšetřování začínalo na  základě udání.14 Tato udání mohla pocházet 
jak od občanů, tak i od různých organizací. Mezi organizace, které byly čin-
né v  rámci udání, patřily například místní národní výbory, úřady národní 
bezpečnosti, závodní rady, odborové organizace nebo Svaz osvobozených 
politických vězňů. V případě TNK Zábřeh byla udání směřována ponejvíce 
od jednotlivých občanů, kteří se daných deliktů obviněných nějakým způso-
bem účastnili nebo mohli v těchto případech podat svědectví. Obvinění byla 
velmi často založena na osobních a mezilidských vztazích, lásce, mstě a zášti. 
Dosti často se ve  spisech objevovala udání na  souseda, která byla ovlivně-
na dlouholetým špatným soužitím. Záleželo až na příslušných komisích při 
okresních národních výborech, aby určily, která udání jsou relevantní dle tzv. 
velkého retribučního dekretu a která dle tzv. malého retribučního dekretu. 
Pokud udání naplňovalo intence dekretu č. 16/1945 Sb., bylo v případě TNK 
Zábřeh následně předáno Mimořádnému lidovému soudu v Olomouci. TNK 
mohla zaslat veřejnému žalobci dotaz, zda ten daný případ není již v kom-
petenci Mimořádného lidového soudu. Ten po zvážení situace určil, které-
mu z orgánů bude případ přidělen. Problémem se v této situaci jeví fakt, že 
po přidělení případu MLS nebo jiné instituci se spisy v mnoha případech už 
TNK nevracely, a  tudíž byla i v mnoha případech narušena chronologická 
řada spisů. Je velice nesnadné, ba dokonce nemožné poté určit, u jaké institu-
ce spis zůstal a co se s ním následně přihodilo. 

Co se týče vazby, ta nebyla ve  věcech dekretu č. 138/1945 Sb. přípust-
ná, v mnoha případech bylo nařízení dekretu zřejmě obcházeno, popřípadě 
13 „K  provedení trestního řízení je příslušným okresní národní výbor nebo správní komise 

podle místa spáchaného činu a  nezavede-li trestní řízení pak okresní národní výbor nebo 
správní komise, která nejprve nabyla vědomosti o spáchaném činu. Byly-li ovšem trestné činy 
různé povahy spáchány v několika správních okresích, je k trestnímu stíhání příslušný každý 
z dotčených okresních národních výborů nebo správních komisí ovšem jen k stíhání delik-
tů spáchaného v  jeho obvodu.“ SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 205, 
sign. Provádění dekretu pres. republiky na ochranu národ. cti. Směrnice a hlášení. 1945–1948 
/1949/, Moravskoslezský Zemský národní výbor 1945, Projev Dr. Josefa Hoff manna minis-
terského rady ve  schůzi předsedů okresních národních výborů a bezpečnostních referentů 
v Brně dne 6. prosince 1945, O trestním řízení správním, s. 3.

14 „Za podklad trestního řízení správního slouží trestní oznámení (udání), ať již došlo okresní-
mu národnímu výboru písemně nebo bylo učiněné ústně a s oznamovatelem protokolárně se-
psáno. Bylo-li řízení zahájeno z vlastního podnětu okresního národního výboru, nutno o tom 
učiniti záznam. Řízení se zahajuje obesláním obviněného k  výslechu nebo jiným úkonem 
směřujícím proti pachateli jako obviněnému. Nedostaví-li se obeslaný, obešle se znova s po-
hrůžkou předvedení.“ SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 205, sign. Prová-
dění dekretu pres. republiky na ochranu národ. cti. Směrnice a hlášení. 1945–1948 /1949/, 
Moravskoslezský Zemský národní výbor 1945, Projev Dr. Josefa Hoff manna ministerského 
rady ve schůzi předsedů okresních národních výborů a bezpečnostních referentů v Brně dne 
6. prosince 1945, O trestním řízení správním, s. 3.
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bylo použito ustanovení o zajištění státně nespolehlivých osob.15 Při vynesení 
rozsudku, v případě výkonu trestu odnětí svobody, se vazba vždy započítá-
vala do vykonaného trestu. Spisy TNK Zábřeh se o vazbě příliš nezmiňují, 
v několika případech se na spisu pouze objevuje značka s nápisem „VAZBA“, 
bohužel již bez další vysvětlivky nebo upřesnění přesné dislokace obviněné-
ho. Až za pomoci dalších dokumentů nacházejících se ve spisu je možno se 
dobrat k celkové délce výkonu vazby, jež byla obviněným vykonána. V něko-
lika dokumentech, které jsou tímto razidlem označeny, se lze dočíst, že komi-
se pro okres Zábřeh využívala převážně vazební ústavy při Okresním soudu 
v Mohelnici, Okresním soudu v Zábřehu16 nebo věznici na Mírově.17 V po-
válečném období nebyla situace v těchto ústavech lehká, to dokládá i fakt, že 
věznice Mírov byla přeplněna nejen retribučními vězni, ale i značným množ-
stvím „vojenských trestanců“.18 Jak dokládá hlášení ze dne 6. října 1945, nej-
větším problémem se stala otázka zásobovací a nedostatek paliva, což bylo 
umocněno blížící se zimou. Také se stávalo, že pokud byla vazba uvalena 
na příslušníka německého národa, byl často výkon vazby vykonáván v  in-
ternačních táborech. Velmi často docházelo k tomu, že před samotným za-
sedáním TNK byl německý obviněný odsunut do Německa, dříve než vůbec 
stanul před komisí, a tak tímto způsobem unikl potrestání.

3 Vznik a činnost TNK

Myšlenky na odplatu a náležité potrestání Němců a kolaborantů se v Zá-
břehu objevily ihned po  osvobození. Nicméně na  naplnění těchto tužeb 
si museli zábřežští občané ještě chvíli počkat. První krok k  ustavení TNK 
ve městě byl učiněn dne 28. prosince 1945, kdy došlo k výběru předsedy ko-
mise a  k  návrhu na  první zasedání. Jako předseda komise byl nominován 
JUDr.  Josef Plachetka a první schůze TNK byla svolána na pondělí 7. led-

15 Za použití dekretu č. 137/1945 Sb. nebo tzv. velkého retribučního dekretu.
16 Například případ Josefa Fojta z Postřelmůvku. SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 165, 

inv. č. 202, spis č. 3 „Josef Fojt“.
17 Ve výkonu vazby se v říjnu 1945, dle obou retribučních dekretů, ve věznici Mírov nacháze-

lo 288 občanů okresu Zábřeh. V tomto počtu bylo zahrnuto 66 žen a 8 mladistvých. SOkA 
Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 206, Umístění osob zajištěných v polic. vazbě 
pro mimoř. lid. soudy ve vězeňských ústavech /1945–1948/, Věc: Uvolnění věznic a kárných 
ústavů pro účely soudní a trestní vazby. Ze dne 6. 10. 1945.

18 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 206, Umístění osob zajištěných v po-
lic. vazbě pro mimoř. lid. soudy ve vězeňských ústavech /1945–1948/, Věc: Uvolnění věznic 
a kárných ústavů pro účely soudní a trestní vazby. Ze dne 6. 10. 1945.
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na 1946 ve 14 hodin.19 Dr. Josef Plachetka byl již předsedou Okresního ná-
rodního výboru v Zábřehu a taktéž ve městě vykonával advokátní praxi. Pro 
výkon funkce předsedy komise byl rovněž vybaven směrnicí ministra vnitra 
z 26. listopadu 1945, seznamem fašistických organizací20 a vzorem trestního 
nálezu. Vůbec první případ, který se před komisi dostal, byl případ zdejšího 
významného občana a továrníka Karla Kolomazníka. Komise zasedla k pro-
jednávání tohoto prvního případu dne 4. dubna 1946. K. Kolomazník byl 
obviněn z vychvalování nacistického režimu a hanobení čelních českosloven-
ských představitelů. Vyšetřování bylo prodlužováno a po následném odsou-
zení, respektive odvolání, byl případ ukončen až 25. září 1946. 

K poslednímu zasedání komise došlo 25. dubna 1947. Na pořadu dne bylo 
projednání případu dělnice Marie Smékalové, která byla obviněna z  toho, 
že terorizovala svého domácího Vincence Jarmaru z  Ráječku tím, že měla 
napomáhat německému četníkovi Türnerovi během domovní prohlídky 
u zmíněného V. Jarmary. Německý četník hledal na půdě u V. Jarmary pytle 
s moukou, což se stalo podnětem k další prohlídce, která proběhla u Anto-
nína Šrota v Rudolfově. Marie Smékalová byla odsouzena k trestu veřejného 
pokárání. Ovšem M. Smékalová si podala odvolání a 8. listopadu 1948 roz-
hodl Zemský národní výbor v Brně, že se jí: „výkon celého trestu – nikoliv 
však jeho následky – promíjí.“21 V tento den se komise také zabývala kauzou, 
kdy se Zdenka Pospíšilová měla v době okupace dopustit terorizování Če-
chů. Toto obvinění spočívalo v tom, že si měla u německých orgánů stěžovat 

19 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 205, sign. Provádění dekretu pres. repub-
liky na ochranu národ. cti. Směrnice a hlášení. 1945–1948 /1949/, Č. j. 108/taj. 1945.

20 Organizace jmenovitě: Árijská pracovní fronta, Árijská stráž, Červenobílý, Česká liga proti 
bolševismu, Česká pracovní fronta, Českomoravští národní socialisté, Českoněmecká spo-
lečnost, Československý árijský svaz, Český národně sociální tábor, Český národní tábor, 
Český svaz pro spolupráci s Němci, Čeští fašisté, ČNST – Vlajka a jeho ochranné sbory, Exe-
kutiva bývalých vojáků, Svatoplukovy gardy, Hlinkova Slovenská ludová strana, Kuratorium 
pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, Mládež českého národně sociálního národa, 
Moravští fašisté, Národně árijská kulturní jednota, Národně socialistická česká dělnická a rol-
nická strana, Národně socialistická garda slovanských aktivistů, Národně socialistická strana 
dělnická, Národně socialistické hnutí pracujícího lidu, Národní akční komitét, Národní obec 
fašistická, Národní odborová ústředna zaměstnanecká, Národní tábor, Národní tábor fašis-
tický, Národopisná Morava, Rodobrana, Svatováclavské gardy, Svaz árijských mlynářů, Svaz 
českých válečníků, Svaz českých válečníků ze světové války, kteří bojovali po boku německé 
armády, Svaz vojáků z fronty, Svaz zemědělství a lesnictví, Veřejná osvětová služba, Vlajka. 
U  dokumentu se nalézá přípis, že další organizace budou ještě doplněny. SOkA Šumperk, 
fond ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 205, sign. Provádění dekretu pres. republiky na ochranu 
národ. cti. Směrnice a hlášení. 1945–1948 /1949/, Příloha ke Směrnicím ministra vnitra ze 
dne 26. listopadu 1945, odst. 10, písm. b/. Seznam fašistických organizací.

21 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 175, inv. č. 203, spis č. 231 „Marie Smékalová“.
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na Marii Křížkovou. Po vyšetření a všech úkonech s tím souvisejících byla 
Zd. Pospíšilová komisí osvobozena.22 

Zajímavý je také popis věkového rozpětí mezi obviněnými. Nejmlad-
ším obviněným se stal Němec Heřman Fritscher, zaměstnanec hospodář-
ství ve Slavoňově, který se narodil 10. května 1929. Dne 4. listopadu 1945 
a 29. ledna 1946 byl jako mladistvý vyslechnut u soudu pro mládež v Olo-
mouci a následně 2. července 1946 odsunut do Německa.23 Naopak nejstar-
ším ze všech, proti nimž bylo vedeno řízení, byl Josef Dostál z Třeštiny, který 
se narodil 5. srpna 1871. Dostál byl obviněn z toho, že během okupace měl 
na úřadu Landráta podat udání na rodinu Večeřových a v důsledku tohoto 
udání byla Aloisi Večeřovi uzavřena živnost. Udání na A. Večeře měl J. Do-
stál podat také u německé pohraniční stráže. Obsahem udání se stal poslech 
cizího rozhlasu a také to, že Večeřovi měli u sebe schovávat „podezřelé lidi“. 
V řízení, mimochodem také vedeném při Okresním soudu v Mohelnici, bylo 
zjištěno, že za udáním stála msta a osobní zášť rodiny Večeřů vůči obvině-
nému. V průběhu dokazování se přišlo na  to, že rodina Večeřů byla znač-
ně nespolehlivá a  problémová. Neplatila J. Dostálovi činži a  dokonce bylo 
prokázáno to, že sami Večeřovi podali u německého četnictva na J. Dostála 
udání za to, že jeho syn byl v čs. zahraniční armádě.24 Josef Dostál byl před 
Okresním soudem v Mohelnici dne 20. listopadu 1947 všech obvinění zproš-
těn.25 Věc pro J. Dostála skončila, ne tak pro samotného zosnovatele udání 
Aloise Večeře. Ten byl poté vyšetřován dle tzv. malého retribučního dekretu, 
ale i tzv. velkého retribučního dekretu, na základě kterého byl i vazebně stí-
hán. Zároveň byl obviněn i z krádeže pneumatik.

Nově složené komise dostaly od ministerstva vnitra jasné direktivy jak 
případy řešit a jak správně a v souladu se zákonem vést příslušnou agendu. 
Osobní spis odsouzeného TNK měl vždy obsahovat jméno a příjmení, den, 
měsíc a  rok narození, místo narození, příslušnost, zaměstnání, národnost, 
čin, pro který byl odsouzen, kterým národním výborem byl odsouzen, den 
a číslo jednací trestního nálezu, výši vyměřeného trestu a údaj o započetí vý-

22 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 175, inv. č. 203, spis č. 230 „Zdenka Pospíšilová“.
23 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 170, inv. č. 202, spis č. 121 „Heřman Fritscher“.
24 Josef Dostál nebyl zatčen a vyšetřován německými bezpečnostními orgány proto, že německý 

četník Blaschke toto udání schválně nepostoupil svým nadřízeným orgánům a věc jako irele-
vantní dále nevyšetřoval. SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 173, inv. č. 203, spis č. 209 
„Josef Dostál“.

25 V rámci obnovené retribuce byl případ Josefa Dostála navrhnut k novému prošetření, ovšem 
dne 10. prosince 1948 z rozhodnutí TNK nebylo řízení proti J. Dostálovi obnoveno. SOkA 
Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 173, inv. č. 203, spis č. 209 „Josef Dostál“.
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konu trestu.26 Zároveň ministerstvo vnitra vzneslo požadavek na pravidelné 
zasílání evidence vždy k 10. dni každého měsíce, v kterém se bude nachá-
zet přehled všech odsouzených. Bezpečnostní referenti okresních národních 
výborů byli povinni vyhotovit kartu obviněných ve dvou výtiscích, z nichž 
jednu musel obdržet orgán, který delikty podle uvedeného dekretu stíhal. 
Odlišně postupovaly komise ve vztahu k vojenským osobám, které byly po-
dezřelé a proti kterým bylo zahájeno trestní řízení. Z tohoto důvodu obdržela 
TNK v Zábřehu přílohu jak v případech vojenských osob postupovat. Minis-
terstvo vnitra žádalo, aby trestní nálezy okresních národních výborů týkající 
se vojenských osob, důstojníků, rotmistrů, mužstva (i v záloze) byly po prá-
voplatném rozhodnutí zasílány ve dvojím vyhotovení vojenským velitelstvím 
v Praze, Brně a Táboře.27 

Dalším krokem bylo personální zastoupení TNK v  rámci politických 
stran Národní fronty. Výběr každé kompetentní osoby byl plně v režii stra-
nických předáků a musel být příslušnou stranou jednomyslně schválen. Ov-
šem objevily se i případy, kdy ti, kteří byli již schváleni, museli ze služebních 
nebo osobních pohnutek na členství v komisi rezignovat. Takový byl i případ 
kaplana ze Zvole Vincence Hurníka,28 příslušníka lidové strany, který byl nu-
cen ze své funkce odstoupit k 29. lednu 1946.29 Důvodem k rezignaci byl fakt, 
že jako duchovní tuto funkci nemůže vykonávat, neboť dle sdělení arcibis-
kupské konsistoře v  Olomouci je tato skutečnost v  rozporu s  kanonickým 
právem. Jako náhradníka po  domluvě s  představiteli vlastní strany navrhl 

26 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 205, sign. Provádění dekretu pres. re-
publiky na ochranu národ. cti. Směrnice a hlášení. 1945–1948 /1949/, Předmět: Odsouzené 
osoby okresními národními výbory /okresními právními komisemi/ – evidence. Ze dne 7. 
listo padu 1945.

27 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, inv. č. 205, sign. Provádění dekretu pres. republiky 
na ochranu národ. cti. Směrnice a hlášení. 1945–1948 /1949/, Hlášení trestních nálezů okres-
ních národních výborů /okresních správních komisí/ dle dekr. 138/1945 proti voj. osobám. Ze 
dne 31. ledna 1946.

28 Otázkou zůstává, zda V. Hurník svou rezignaci zdůvodnil skutečně pravdivě, nebo již v této 
době byly vůči jeho osobě uplatňovány jisté politické kroky. Vincenc Hurník byl v komunis-
tickém tisku obviněn z kolaborace s nacisty jmenovitě s příslušníky SS. Komunistický atak byl 
naprosto cílený, neboť se blížily volby a komunisté měli potřebu zdiskreditovat své politické 
protivníky v Zábřehu a to zejména Československou stranu lidovou. Komunistická propagan-
da nebyla úspěšná, ve výsledku se zjistilo, že V. Hurník byl ve styku s partyzány a osobně pro 
ně opatřoval potraviny. Stejskal, Jan: Konfl ikty v soužití Čechů a Němců v Zábřehu v letech 
1944–1946. Olomouc 2013 (nepublikovaná magisterská diplomová práce), s. 142–144.

29 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 205, sign. Provádění dekretu pres. repub-
liky na ochranu národ. cti. Směrnice a hlášení. 1945–1948 /1949/, Věc: Resignace na členství 
v očistné komisi.
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Pavla Rýznara, toho času člena Okresního národního výboru v  Zábřehu.30 
Trestní senát byl pouze jeden a sám se podílel na všech rozhodnutích, která 
TNK v Zábřehu vynesla. Jak bylo již zmíněno, každá strana musela určit své-
ho člena, který ji bude zastupovat, ale v jeho nepřítomnosti také muselo dojít 
k určení náhradníka pro případ absence hlavního stranického kandidáta. Po-
litické zastoupení v rámci TNK Zábřeh bylo následující:

Československá strana lidová:31 profesor státního reálného gymnázia 
v Zábřehu Miroslav Žváček.32 Jako náhradník byl ustanoven správce družstva 
Jan Koutný.

Komunistická strana Československa:33 za  předsedu komise byl určen 
předseda Okresního národního výboru v  Zábřehu JUDr.  Josef Plachetka 
a  dalším členem se stal Bohumil Keprt. Jako náhradníci byli určeni Alois 
Franke a Hynek Sitta.

Československá strana národně socialistická:34 členem se stal odborný 
učitel František Bednář, náhradnický post obdržel soudní podúředník Karel 
Švancara.
30 Navržen byl, nicméně v TNK z neznámých důvodů nezasedl. 
31 V  důsledku poměrně vysoké religiozity, měli lidovci v  Zábřehu velmi silné pozice, což 

dokreslovala skutečnost, že mnoho jejich straníků bylo za  okupace aktivní v  rámci 
protifašistického odboje. Není proto divu, že Československá strana lidová získala při volbách 
do MNV dne 26. května 1945 největší počet hlasů ve městě a dosáhla zvolení 12 svých čle-
nů do  MNV. SOkA Šumperk, fond AM Zábřeh 1945–1946, Obecní kronika Zábřeha, inv. 
č. B–X–9, poř. č. 9, nestránkováno. Vliv protestantských vyznání, charakteristických pro blíz-
ké Slezsko, se v regionu vyskytuje, nicméně zastoupení samotné je pouze v řádech několika 
tisíců věřících. Ještě před sčítáním obyvatelstva v roce 1930, jsou k dispozici čísla z roku 1910, 
která ukazují, kolik obyvatel se k  jednotlivým církvím hlásilo. Výpočty ukazují počet věří-
cích z jednoho tisíce zapsaných. V Mohelnici to bylo 984 římských katolíků, pět evangelíků, 
12 židů. V Šilperku 994 římských katolíků, tři evangelíci a jeden vyznávající judaismus. V Zá-
břehu 990 římských katolíků, osm evangelíků a dva židé. Ostatní, kteří nejsou ve výsledku 
zahrnuti, byli zapsáni v jiných církvích nebo byli bez vyznání. Statistický lexikon obcí v repub-
lice Československé. Úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 Sb. zák. 
a nař. II. Země Moravskoslezská. Vydán ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým 
na základě výsledků sčítání lidu z 1. prosince 1930, Praha 1935, s. 146.

32 Ten nahradil P.  Rýznara, který byl navržen kaplanem V. Hurníkem. SOkA Šumperk, fond 
ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 205, sign. Provádění dekretu pres. republiky na ochranu národ. 
cti. Směrnice a hlášení. 1945–1948 /1949/, Věc: Jmenování člena do komise o národní cti. Ze 
dne 14. února 1946.

33 KSČ obdržela 11 mandátů do MNV. SOkA Šumperk, fond AM Zábřeh 1945–1946, Obecní 
kronika Zábřeha, inv. č. B–X–9, poř. č. 9, nestránkováno.

34 Kronika neudává přesné výsledky u dvou zbývajících stran, pouze hovoří v tom smyslu, že 
obě měly takřka totožné výsledky. Rada města po volbách v roce 1946 sestávala ze čtyř členů 
za KSČ, čtyř lidovců, dvou za ČSNS a dvou za soc. dem. KSČ obdržela 11 mandátů do MNV. 
SOkA Šumperk, fond AM Zábřeh 1945–1946, Obecní kronika Zábřeha, inv. č. B–X–9, poř. 
č. 9, nestránkováno. Na  základě výsledků voleb do  ONV získali komunisté osm zástupců, 
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Československá sociální demokracie: členem TNK byl úředník městské 
policie Josef Šváb, jako náhradník byl určen tajemník obecního školského 
výboru Stanislav Moťka.

Na činnosti TNK se chtěly podílet i další subjekty, jako například Svaz 
osvobozených politických vězňů a  pozůstalých po  obětech nacismu, který 
se dotazoval dne 11. března 1946 u Okresního národního výboru v Zábřehu 
na možnost vyslání vlastního pozorovatele k  jednání u “očistných komisí“. 
Zároveň tento Svaz požadoval, aby před dalšími zasedáními byl vždy a včas 
informován.35 

V  zásadě zůstalo obsazení TNK v  Zábřehu až do  obnovené retribuce 
v roce 1948 naprosto konstantní a všechny případy dle dekretu č. 138/1945 
Sb. o  trestání některých provinění proti národní cti byly prošetřovány jen 
jediným senátem.

Předseda trestní nalézací komise: JUDr. Josef Plachetka.
Členové: Miroslav Žváček, František Bednář, Josef Šváb.
Jako zapisovatelka se všech jednání, u nichž se nalézá úplná spisová agen-

da a zápisy výslechů všech svědků, respektive obžalovaných, účastnila Dana 
Holková. Ta rovněž vedla veškerou administrativu, která náležela do kompe-
tence TNK. Během svého působení, které komise započala sedmého ledna 
1946, prošetřila celkově 297 případů. Z tohoto počtu bylo následně 36 obža-
lovaných shledáno vinnými a potrestáno.36

lidovci rovněž osm, čtyři ČSNS, čtyři soc. dem. Okresní věstník pro správní okres Zábřeh ze 
dne 28. srpna 1946.

35 V konečném složení komise neměl Svaz žádného zástupce. SOkA Šumperk, fond ONV Zá-
břeh, kart. 178, inv. č. 205, sign. Provádění dekretu pres. republiky na ochranu národ. cti. 
Směrnice a hlášení. 1945–1948 /1949/, Žádost SOPVP. Ze dne 11. 3. 1946.

36 Z hlediska komparace je důležité zmínit, že TNK nacházející a vykonávající činnost na území 
Moravy a Slezska, vykazovaly obdobnou míru obvinění dle rozdělení deliktů. V Ostravě pat-
řilo mezi nejčastější důvod obvinění přihlášení se k německé národnosti. Na druhém a třetím 
místě se nacházelo členství, jistě vlivem Niemczykova hnutí, ve Vlajce a fašistických Svato-
plukových gardách. Celkem šlo o 759 případů. Chrobáková Lněničková, Andrea: „Malý“ 
retribuční dekret v Ostravě v letech 1945–1948. Brno 2011 (nepublikovaná disertační práce), 
s. 111. Naproti tomu komise v Zábřehu projednávala pouze tři případy členství ve  faš. or-
ganizacích. V Krnově, kde rovněž pracovala zdejší TNK, patřilo mezi nejčastější provinění 
přijetí říšskoněmeckého občanství (166 obvinění) a členství ve fašistických organizacích (83 
obvinění). Franek, Jan: Trestní nalézací komise v okrese Krnov během let 1945–1948. Hradec 
Králové 2015 (nepublikovaná bakalářská práce), s. 30. V Brně také bylo nejčastějším obvině-
ním přihlášení se k německé nebo maďarské národnosti. Jednalo se o 11 129 případů tj. 79, 
4 % všech vznesených obvinění. Druhým nejvíce zmiňovaným proviněním se stalo, tak jako 
v případě TNK v Krnově a Ostravě, politická spolupráce s Němci nebo Maďary, jakož i člen-
ství ve fašistických organizacích (1 490 případů, tj. 10 %). Jansa, Luděk: Malý retribuční dekret 
v Brně 1945–1948. Brno 2011 (nepublikovaná magisterská diplomová práce), s. 75, 77.
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Základní personální model senátu, tak jak je uveden, byl zastoupen u 109 
případů, které byly projednány. Několika jednání se účastnili i tzv. náhrad-
níci, přičemž člen KSČ Bohumil Keprt v 29 případech, lidovec Jan Koutný 
v 30 případech a na  jednom zasedání byl přítomen náhradník za Mirosla-
va Žváčka Jan Koukal.37 Členové měli za  povinnost vždy před vynesením 
rozsudku jako tzv. zpravodajové přečíst obsah udání, výsledek dosavadního 
řízení, obsah výpovědi obviněného a výpovědi svědků. V  tomto konání se 
střídali a dosáhli těchto výsledků: Dr. Plachetka přednesl 35×, František Bed-
nář 40×, Miroslav Žváček 30×, Josef Šváb 26× a v šesti případech se na před-
nesu podílel Jan Koutný. Ve zbylých případech není zpravodaj zaznamenán, 
nebo se část spisu či celý spis nedochovaly. Ostatně Jan Koutný a Bohumil 
Keprt byli jen dvěma náhradníky, kteří kdy v rámci zábřežské TNK usedli 
k jednací lavici, ostatní straničtí náhradníci se v dochované dokumentaci vů-
bec nevyskytují. Jako zajímavost se může jevit fakt, že ve velké míře byly pro 
administrativu TNK používány tiskopisy a papíry s hlavičkami NSDAP Ho-
henstadt. Výpovědi svědků, nebo pozvánky k jednání obsahují jak na rubu, 
tak i  aversu nacistické hlavičky dokumentů. Jedná se převážně o  tiskopisy 
jako např. žádost o německé občanství nebo doložení árijského původu. Je 
zřejmé, že poválečná situace byla opravdu složitá a úřady se musely papírem 
zásobit ze svých vlastních zdrojů, aby vůbec mohly náležitě fungovat. Ně-
mecké tiskopisy se vyskytují ve spisech obviněných ještě i na podzim roku 
1946.

Každý případ byl evidován v jednotlivém spisu. Spis zahrnuje v prvé řadě 
udání, dle kterého se potom odvíjela veškerá vyšetřovací činnost. Nutností 
bylo sepsání veškerých údajů o obviněném, to znamená jméno, datum naro-
zení, místo a okres narození, bydliště a zaměstnání. Tyto údaje byly sepsány 
před TNK, která byla zastoupena referentem, projednávajícím úředníkem 
a zapisovatelkou. Samotná udání byla ovšem sepisována skoro vždy na stani-
cích Národní bezpečnosti nebo Sboru národní bezpečnosti. Příslušníci SNB 
se při sepisování udání a  zpráv o  zatčení drželi svých přesně stanovených 
zásad a nacionále obviněných byly obsáhlejší než v případě TNK. Z těchto 
dokumentů se proto lze dočíst, jestli obviněný byl vojákem, nebo nevojá-
kem, jakého byl vyznání, zda byl zachovalý, jaký měl majetek nebo jakou 
měl ve své obci pověst. Velikost spisu se u každého případu značně liší. Vše 
záleželo na tom, jak dlouho byl případ projednáván, a na počtu svědků, kte-
ří vypovídali. Počet materiálu vzrůstal i tím, že osoba byla v jedné věci vy-
slechnuta velkým množstvím institucí a veškerý tento materiál byl zakládán 
do spisu. Obzvláště rozsáhlá jsou odvolání, která v některých případech mají 

37 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 170, inv. č. 202, č. spisu 121 „Heřman Fritscher“.
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i několik desítek stran, na kterých se odsouzený, v často dosti subjektivních 
rysech, snaží ozřejmit svou situaci. K obviněným se vyjadřovaly i místní ná-
rodní výbory, kdy obzvláště zástupci KSČ byli těmi, kteří z velké části byli 
pro následné odsouzení a málokdy přišli s pozitivní charakteristikou dané 
osoby. Ve  spisech je možno nalézt velice pestrou škálu dokumentů, které 
vykreslují tehdejší způsoby vyšetřování a  i  fungování různých úřadů státní 
správy. V prospěch obviněného psali různá dobrozdání osoby, které ho znaly, 
nebo které se podílely během okupace s dotyčným například na odbojové 
činnosti. Mnohdy jsou tato osvědčení podepisována i desítkami osob, kte-
ré se zaručují za to, že obviněný byl nařčen neprávem a je naopak dobrým 
Čechem. V těchto případech byly velice agilní závodní rady, jež zasílaly buď 
pozitivní, ale i negativní zprávy o obviněných z doby okupace. Ve složkách se 
nalézají také jízdenky, které byly použity při cestování před TNK, tiskopisy 
vykazující pracovní neschopnost, a tudíž nemožnost, aby se svědek účastnil 
jednání, ale i německá vysvědčení nebo průkazy o árijském původu. Naproti 
tomu fotografi e se zde nevyskytují téměř žádné, ze všech případů, které byly 
probádány, a to i v rámci další spisové agendy,38 se podařilo nalézt jen několik 
fotografi í.

Dekret č. 138/1945 Sb. umožňoval v podstatě udělení tří druhů trestů. 
TNK mohla udělit trest vězení, peněžité pokuty a trest veřejného pokárání. 
Tyto tresty se mohly navzájem prolínat a kombinovat, takže ve výsledku bylo 
možno dle tzv. malého retribučního dekretu uložit až sedm druhů trestů. Vě-
zení mohlo být uděleno až do výše jednoho roku, pokuta do milionu korun 
a veřejné pokárání bylo ve většině případů oznamováno, respektive vyvěšo-
váno na veřejně přístupných místech, jako byl obecní úřad, místo bydliště 
nebo v místě, kde odsouzený vykonával své zaměstnání. 

Výše pokuty vycházela z  majetkových možnosti daného odsouzeného. 
U řemeslníků a zaměstnanců byla proto nižší než u majitelů továren a fi rem. 
To nebyl případ trhovkyně Ludmily Malinkové, ta za  své chování musela 
uhradit pokutu ve výši 10  000 Kčs.39 Mnohdy komise také stanovila přes-
né datum splatnosti, při nedodržení hrozil trest exekuce. To byl například 
případ Jana Píče, který byl odsouzen za  přijmutí říšskoněmeckého občan-
ství, ten musel pokutu ve výši 1 000 Kčs splatit do tří dnů od vydání rozsud-

38 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 178, 179, 180, 181, 182, inv. č. 208 /A–Z/, Vyšetřova-
cí komise při ONV Zábřeh. /Vyšetřování osob podezřelých z nacistické a protistátní činnosti. 
Členové nacist. organisací. Abeced. uspořádáno./ 1945.

39 Provinění L. Malinkové spočívalo v podpoře a vychvalování činů nacistů a taktéž ve schva-
lování následků atentátu na zastupujícího říšského protektora. SOkA Šumperk, fond ONV 
Zábřeh, kart. 171, inv. č. 202, spis č. 151 „Ludmila Malinková“.
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ku.40 Naproti tomu nejnižší pokuta byla 500 Kčs. Tato byla udělena celkem 
ve čtyřech případech. Nejčastěji udělovanou pokutou byla pokuta udělovaná 
v celkové výši 5 000 Kčs a 1 000 Kčs, obě byly vyhlášeny v pěti případech. Ná-
sledovaly pokuty po 500 Kčs ve čtyřech případech, 2 000 Kčs ve dvou přípa-
dech, 3 000 Kčs v jednom případu a nakonec 10 000 Kčs ve dvou případech.

Trest vězení, jak již bylo uvedeno, mohl být udělen až do výše jednoho 
roku. K tomuto kroku přistoupila komise pouze u  jednoho případu. Anna 
Peichlová byla k 12 měsícům vězení odsouzena dne 25. března 1946. Její pro-
vinění spočívalo v tom, že udala jistého Marečka, který byl poté odsouzen 
k tříměsíčnímu vězení. Také se hrubě vyjadřovala na adresu českého národa 
a žádala jeho vyhlazení. K trestu vězení obdržela i trest veřejného pokárání.41 
V každém případu, ve kterém byl obviněný před vynesením rozsudku umís-
těn do vazby, se čas strávený ve vazbě započítával do výroku o vině a  tato 
doba byla v trestu zohledněna jako trest již uplynulý. V případu Ludmily Ma-
linkové se v závěrečném usnesení hovoří, že do  trestu se započítává vazba 
v trvání 2 hodin a 15 minut.42 Toto je nejkratší trvání vazby, které se ve spi-
sech TNK nachází. S nejkratším trestem odešla od komise Josefa Liepoldová, 
která urážela české obyvatelstvo, vedla urážlivé řeči o Ed. Benešovi, vzala si 
německého poddůstojníka a celým svým chováním vystupovala jako Něm-
ka. Liepoldová byla odsouzena k  trestu vězení v  trvání dvaceti čtyř hodin, 
k pokutě ve výši 5 000 Kčs, při nedobytnosti částky k dalšímu vězení v délce 
jednoho měsíce.43

Z hlediska současného pohledu společnosti se může jevit trest veřejné-
ho pokárání jako nepříliš adekvátní a možná i bezvýznamný. Ovšem pová-
lečná společnost byla značně odlišná od dnešní. Obzvláště v malých obcích 
a na venkově byl trest veřejného pokárání, který byl vyhlášen na veřejném 
místě, pro odsouzeného člověka neblahou zkušeností. Pokud odsouzený ob-
držel od TNK tento druh trestu, nemohl tím pádem od okresního národního 
výboru získat velmi důležité tzv. potvrzení o národní spolehlivosti, které ur-

40 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 169, inv. č. 202, spis č. 94 „Jan Píč“.
41 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 167, inv. č. 202, spis č. 54 „Anna Peichlová“.
42 Nad Ludmilou Malinkovou byl konečný resultát vyhlášen až 18. května 1950. Z  důvodu 

údajného udavačství byl její případ předán MLS v  Olomouci. Posléze spis putoval 
od okresního národního výboru v Zábřehu k okresnímu soudu v Mohelnici. Trestní řízení 
nebylo právoplatně skončeno do dne účinnosti zákona č. 34/1948 Sb. tj. do 2. dubna 1948. 
Závěrečné projednání tudíž opět přešlo na ONV Zábřeh. SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, 
kart. 171, inv. č. 202, spis č. 151 „Ludmila Malinková“. Ve stejný den byl s konečnou platností 
odsouzen i Vladislav Jurenka. SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 175, inv. č. 203, spis 
č. 236 „Vladislav Jurenka“.

43 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 168, inv. č. 202, spis č. 70 „Josefa Liepoldová“.
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čovalo státní spolehlivost osoby. Dokument, který byl v poválečném Česko-
slovensku velmi významný z hlediska zaměstnání. Bez tohoto osvědčení bylo 
zcela nemožné zaměstnání získat. Dá se říci, že trest veřejného pokárání byl 
pro odsouzeného takřka existenční záležitostí.44 

Pro styk s  Němci nedostal dne 5. listopadu 1945 osvědčení o  národní 
spolehlivosti od  Městského národního výboru v  Lošticích Ladislav Giebl. 
Proti tomuto výměru se mohl ve lhůtě patnácti dnů odvolat u MNV v Lošti-
cích nebo u Okresního národního výboru v Zábřehu.45 V každém případu, 
ve kterém TNK vynesla rozsudek veřejného pokárání, bylo vždy stanoveno 
vyvěšení opisu trestního nálezu na úřední tabuli obce, ve které odsouzený 
bydlel, v délce jednoho měsíce. Po uplynutí této doby musel být opis z úřed-
ní tabule sejmut a  vrácen Okresnímu národnímu výboru v  Zábřehu. Toto 
je možno nalézt v  případu Emilie Holanové z  Loštic, která byla obviněna 
z toho, že se v roce 1943 ucházela o říšskoněmecké občanství a z nadměrné-
ho styku s Němci. Holanová bydlela u své sestry v Olomouci a společně s ní 
prodávala mléko v místní mlékárně. Sestra Holanové měla německé občan-
ství v důsledku sňatku s příslušníkem německé armády. Před osvobozením 
se obě sestry z Olomouce odstěhovaly do Loštic. Jméno Holanové bylo také 
nalezeno v seznamu německých státních příslušníků, který byl veden Bloc-
kleiterem NSDAP Bruno Haukem.46 Hauk sám po  válce v  Litovli vypově-
děl, že Holanové vydával speciální potravinové lístky určené jen německým 
příslušníkům. 20. února 1947 byla Em. Holanová odsouzena k  veřejnému 
pokárání a  k  pokutě ve  výši 1  000 Kčs, v  případě nedobytnosti k  dalšímu 
trestu vězení v délce jednoho týdne.47 Nejčastěji udělovaným druhem trestu 
byl trest ve formě pokuty a veřejného pokárání. Tato kombinace byla udělena 
celkem v deseti případech. K tomuto trestu byla odsouzena i Anna Pavlíková 
ze Zvole. Němka Pavlíková byla odsouzena za ohlášení poslechu zahraniční-
ho rozhlasu a za terorizování Čechů v obci. Své české spoluobčany častovala 
výrazy: „česká pakáž“ a „český pse“. 30. listopadu 1946 byla odsouzena k výše 
zmíněnému trestu.48 

Druhým trestem, který byl nejvíce používán komisí, byl trest veřejného 
pokárání a třetím trestem trest vězení a veřejného pokárání. S trestem vězení 
44 B. Frommer uvádí případ ženy, která byla nucena napsat dopis Ed. Benešovi s prosbou o ob-

držení osvědčení o národní spolehlivosti: „Bojuji nyní existenčně. Manžel nemůže dostat ani 
zaměstnání. Protože nemá národní spolehlivosti.“ Frommer, B.: c. d., s. 278.

45 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 171, inv. č. 202, spis č. 138 „Ladislav Giebl“.
46 V době okupace jedna z důležitých postav v Lošticích. V rámci fondu TNK Zábřeh, tato osoba 

fi guruje v několika dalších případech.
47 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 169, inv. č. 202, spis č. 113 „Emilie Holanová“.
48 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 170, inv. č. 202, spis č. 128 „Anna Pavlíková“.
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a veřejného pokárání odešel od komise i František Hájek z Moravičan. Hájek 
byl odsouzen kvůli podání žádosti o německé občanství, které mu bylo v roce 
1943 uděleno. V  důsledku toho musel Hájek žádat o  osvědčení o  národní 
spolehlivosti a jeho rodinný domek byl dán pod národní správu.49 

Co se týče věkového rozvrstvení, je mezi odsouzenými značný věkový 
rozdíl. Nejmladším odsouzeným byl Rudolf Friedrich z  Vitošova, který se 
narodil 2. října 1927. Friedrich byl odsouzen 24. dubna 1947 k veřejnému 
pokárání za to, že jako příslušník Hitlerjugend nadával a hrubě urážel čes-
ké občany. V roce 1941 napadl v obci Češku Pospíšilovou a křičel, že svou 
dýkou: „…bude párat česká břicha“.50 Naopak nejstarším odsouzeným byl 
Petr Adámek narozen 16. prosince 1873. Odsouzen byl za schvalování naci-
stického režimu a také za to, že poskytoval fi nanční příspěvky pro NSDAP. 
Dne 30. listopadu 1946 byl odsouzen k veřejnému pokárání, k trestu vězení 
v trvání čtyřiceti dnů a k pokutě ve výši 5 000 Kčs. V případě nedobytnosti 
částky k vězení v trvání jednoho měsíce.51 

Z celkového počtu 297 případů projednaných před TNK Zábřeh bylo od-
souzeno 36 osob z 35 případů (tj. 12 %), které skončily vynesením trestu.52 
V rámci případu sester Ariadne a Jitky Žůrkových byly obě komisí shledá-
ny vinnými a následně odsouzeny.53 V archivní dokumentaci je možno na-
lézt další případ, kdy pod hlavičkou jednoho případu stanuli před komisí 
dva obvinění. Jednalo se o případ Ferdinanda Ellgnera a Jindřicha Müllera. 
Müller i Ellgner se v červenci 1942, pod tlakem Amtsleitera Neunera, účast-
nili v obci Zvole kácení lípy Svobody. Ferdinand Ellgner byl odsouzen 2. říj-
na 1946 k peněžité pokutě ve výši 1 000 Kčs, v případě nedobytnosti k trestu 
vězení ve výši jednoho měsíce a k veřejnému pokárání.54 Ohledně trestu pro 
Müllera je spis o závěrečné usnesení ochuzen. Z tohoto důvodu není počet 
odsouzených vyšší. Další dva obvinění se nalézají v případu Bedřicha Jaška 
a Jana Pelcla. Oba byli obviněni ze spolupráce s Němci, zatímco Pelcl vyšel 

49 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 169, inv. č. 202, spis č. 111 „František Hájek“.
50 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 172, inv. č. 202, spis č. 167 „Rudolf Friedrich“.
51 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 170, inv. č. 202, spis č. 124 „Petr Adámek“.
52 Rozsudky byly vyneseny za pestrou škálu provinění, která postihovala všechny odstavce de-

kretu, z něhož komise vycházela. TNK udělila celkem trest pokuty ve výši 59 000 Kčs, trest 
vězení v celkovém trvání 1 030 dnů, včetně několika desítek kombinací všech druhů trestů. 
Celkem bylo odsouzeno 22 mužů a 14 žen. Bylo potrestáno dvacet dva Čechů a devět Němců. 
V pěti případech nebyla národnost prokazatelně zjištěna.

53 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 166, inv. č. 202, spis č. 27 „AriadneTäuberová 
a spol.“. 

54 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 169, inv. č. 202, spis č. 92 „Ferdinand Ellgner, Jind-
řich Müller“.
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bez trestu, Jašek byl dne 24. dubna 1947 odsouzen k  veřejnému pokárání 
a peněžité pokutě ve výši 1 000 Kčs, v případě nedobytnosti k trestu vězení 
v délce pěti dnů.55 

Odvolání mohl po vynesení rozsudku podat každý, kdo od TNK obdr-
žel nějaký druh trestu. Toto byl vcelku zásadní rozdíl ve vztahu k praxi, kte-
rá byla používána u Mimořádného lidového soudu. Včas podané odvolání 
mělo odkladný účinek. Odvolání mohl podat jak odsouzený, tak jeho právní 
zástupce ve lhůtě osmi dnů po doručení rozsudku. O odvolání rozhodoval 
příslušný zemský národní výbor, v případě Zábřehu šlo o ZNV v Brně. Roz-
hodovací činnost byla tudíž plně v rukou ZNV, který rozhodoval na základě 
spisového materiálu první instance a na základě odvolání. Zemský národní 
výbor ovšem nemohl trest vynesený TNK nijak zvýšit, mohl jen trestní ná-
lez potvrdit, popřípadě zmírnit, nebo nález úplně zrušit.56 Odsouzená oso-
ba mohla vznést námitky proti vedení celého řízení, učiněným výpovědím 
svědků, důkaznímu materiálu a zároveň mohla další důkazy navrhnout. Proti 
rozhodnutí ZNV nebylo možno podat odvolání. Pokud s výrokem ZNV od-
souzený nesouhlasil, mohl již jen poslat stížnost k  Nejvyššímu správnímu 
soudu v  Praze. Ta neměla sama o  sobě odkladného účinku.57 Z  celkového 
počtu 36 trestů, které vzešly z činnosti TNK, podalo odvolání osm odsouze-
ných. Šlo o Karla Kolomazníka,58 Jiřinu Němcovou,59 Aloisii Horníčkovou,60 
Jana Vachutku,61 Josefu Liepoldovou,62 Ladislava Giebla,63 Františka Vlčka64 

55 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 172, inv. č. 202, spis č. 163 „Bedřich Jašek, Jan Pelcl“.
56 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 205, sign. Provádění dekretu pres. repub-

liky na ochranu národ. cti. Směrnice a hlášení. 1945–1948 /1949/, Moravskoslezský Zemský 
národní výbor 1945, Projev Dr.  Josefa Hoff manna ministerského rady ve  schůzi předsedů 
okresních národních výborů a bezpečnostních referentů v Brně dne 6. prosince 1945, O trest-
ním řízení správním, s. 6.

57 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 205, sign. Provádění dekretu pres. repub-
liky na ochranu národ. cti. Směrnice a hlášení. 1945–1948 /1949/, Moravskoslezský Zemský 
národní výbor 1945, Projev Dr.  Josefa Hoff manna ministerského rady ve  schůzi předsedů 
okresních národních výborů a bezpečnostních referentů v Brně dne 6. prosince 1945, O trest-
ním řízení správním, s. 6.

58 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 165, inv. č. 202, spis č. 1 „Karel Kolomazník“.
59 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 165, inv. č. 202, spis č. 17 „Jiřina Němcová“.
60 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 166, inv. č. 202, spis č. 21 „Aloisie Horníčková“.
61 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 166, inv. č. 202, spis č. 25 „Jan Vachutka“.
62 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 168, inv. č. 202, spis č. 70 „Josefa Liepoldová“.
63 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 171, inv. č. 202, spis č. 138 „Ladislav Giebl“.
64 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 173, inv. č. 202, spis č. 205„František Vlček“.
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a Marii Smékalovou.65 Karel Kolomazník byl osvobozen v plném rozsahu, Ji-
řina Němcová osvobozena amnestií z června 1948. Zamítnuto bylo odvolání 
Aloisii Horníčkové. Případ Jana Vachutky byl vrácen první instanci a v roce 
1950 znovu plně potvrzen. Ladislavu Gieblovi bylo částečně vyhověno a zá-
roveň se na něj vztahovala amnestie z roku 1948. Odvolání Josefy Liepoldo-
vé bylo ZNV akceptováno a Liepoldová byla osvobozena. Případ Františka 
Vlčka byl vrácen první instanci a na Marii Smékalovou se rovněž vztahovala 
amnestie.

4 Jednotlivé případy projednávané TNK Zábřeh

Komise v  Zábřehu se zabývala případy, které zohledňují takřka všech-
ny paragrafy tzv. malého retribučního dekretu. Škála provinění byla široká 
a nedá se říci, že by kauzy, jež se před TNK dostaly, vybočovaly z běžného úzu 
vyšetřování v rámci českých zemí. Za pomoci dekretu č. 138/1945 Sb. byli 
potrestáni větší či menší viníci, kteří participovali na válečném dění v našem 
státě. Hlavní problém spočívá v tom, že o osudech těchto lidí rozhodovaly 
osoby, krom předsedy komise, bez právnického vzdělání. Dalším aspektem, 
který devalvuje činnost dekretu, byly pohnutky, kvůli nimž byla udání podá-
na. Pro ilustraci jsou uvedeny dva případy, které svou formou a obsahem ten-
to koncept narušují. Ona démonická kolaborace, tak jak je chápána lidmi bez 
hlubší znalosti historie, se ve výsledku ve vztahu k dekretu č. 138/1945 Sb. 
rozpadá na větší množství sousedských, příbuzenských, mileneckých či pří-
padně negativních mezilidských vztahů, které tvořily mozaiku chaotických 
časů v poválečném Československu.

Hermína Foretová – zastaveno
Hermína Foretová nar. 14. června 1925 byla obviněna z  intimního sty-

ku s  příslušníkem gestapa v  Šumperku Eduardem Hurnikem. Hurnik byl 
mezi zdejšími lidmi nechvalně znám a všichni se kontaktu s ním vyhýbali. 
Na Foretovou podal udání její bývalý milenec František Krobot z Rovenska66. 
Krobot Foretovou obvinil ze schůzek s Hurnikem, kterých se měla účastnit 
v Rovensku, a také z toho, že Foretová o něm a o dalších obyvatelích Roven-
ska rozhlašovala, že budou všichni zastřeleni. Obsahem udání byl také fakt, 
že Foretová žila ve společné domácnosti s příslušníkem německého četnictva. 
19. června 1945 byla Foretová předvolána na stanici Národní bezpečnostní 

65 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 176, inv. č. 202, spis č. 274„Marie Smékalová“.
66 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 165, inv. č. 202, spis č. 14 „Hermína Foretová“.
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stráže v Zábřehu, aby podala výpověď. Foretová vypověděla, že se s Hurni-
kem setkávala jen proto, aby u něj vymohla propuštění Fr. Krobota z vězení, 
ve kterém byl toho času držen. Zároveň dodala, že s německým četníkem žije 
a v brzké době si jej chce vzít. Dále oznámila, že udání ze strany Krobota bylo 
podáno ze msty, neboť se u  jejích rodičů Krobot vyjádřil v tom smyslu, že 
pokud Foretová s ním nebude v mileneckém svazku, oznámí její styky ruské 
zpravodajské službě. Případ Foretové se dostal před TNK v  průběhu roku 
1946, jak je patrné ze žádosti o zjištění jejího pobytu. V červenci 1945 se Fo-
retová odstěhovala z Výprachtic č. 336 společně i s bývalým německým četní-
kem Plhou.67 Hermína Foretová nahlásila svůj pobyt do Těchonína, nicméně 
díky zprávě velitele SNB v Mladkově bylo zjištěno, že se nenachází ani v této 
obci. Začátkem prosince 1946 se konečně TNK v Zábřehu dozvěděla o jejím 
působišti. Toho času se Foretová (Plhová) nacházela v Mariánských Lázních. 
V  tomto lázeňském městě byla následně Foretová vyslechnuta policejními 
orgány a doznala se ke schůzkám s Hurnikem, ovšem jen v případech, kdy ho 
uplácela potravinami v prospěch svého vězněného milence Krobota. V Ma-
riánských Lázních byl vyslýchán i samotný Plha, který objasnil svůj nástup 
k německému četnictvu, ke kterému byl poslán po svém zranění, která utrpěl 
v důsledku tažení německé Wehrmacht v Polsku a Francii. Po těchto všech 
peripetiích došla TNK ke konečnému rozhodnutí a dne 20. února 1947 bylo 
stíhání Hermíny Foretové zastaveno.

V případu Foretová hraje velmi důležitou roli člen gestapa v Opavě Eduard 
Hurnik. Eduard Hurnik nar. 12. září 1895 v Bohumíně bydlel v Opavě, kde 
vykonával povolání tanečního mistra, poté vstoupil do  služeb gestapa.68 
Jeho hlavní devizou bylo to, že naprosto precizně ovládal němčinu, češtinu 
a polštinu. Tím pádem se nejprve osvědčil jako tlumočník, následně se sám 
aktivně podílel na  zásazích proti odbojářům a  všem, které gestapo uznalo 
za vhodné k zatčení. Jako člen gestapa sloužil v Opavě a podílel se na vyšet-
řování určitých případů v okrese Zábřeh. Tento příslušník tajné státní policie 
byl na Zábřežsku dobře znám. Jeho metody zacházení se zatčenými patřily 
k těm nejkrutějším. Z výpovědi Josefa Pospíšila provedené 13. června 1945 
na  stanici Národní bezpečnosti v  Zábřehu: „Při vyšetřováni na  gestapu 
v Šumperku jsem byl členem gestapa Hurnikem a Brücknerem tělesně tý-
rán, tak až jsem upadl do bezvědomí a při bití mně úplně rozbili můj umělý 
67 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 165, inv. č. 202, spis č. 14 „Hermína Foretová“. Tnč. 

14/46 Hermína Foretová – vyšetřování, 7. října 1946.
68 Jak vyplývá z  výpovědi jeho dcery Traude Gumelové (Hurnikové). SOkA Šumperk, fond 

ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 208 /C–H/, Vyšetřovací komise při ONV Zábřeh. /Vyšetřování 
osob podezřelých z nacistické a protistátní činnosti. Členové nacist. organisací. Abeced. uspo-
řádáno./ 1945. spis „Adéla Hurníková“, Protokol ze dne 3. června 1945.
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chrup. Byl jsem vyslýchán po dva dny a vždy velmi tělesně týrán. Jeden gesta-
pák mě vždy držel a druhý tloukl, přitom se střídali. Při vyšetřování choval 
se Hurnik velmi drze a říkal mně, vy čekáte všichni na Beneše, ale nemyslete 
si, že přijde.“69 Během zatýkání Jaroslava Jarmary z Třeštiny, měl obviněného 
zbít do bezvědomí „žilou“ a zároveň při odchodu z domu Jarmary udeřit jeho 
matku tak, že se jí otevřela rána po operaci břicha, což vedlo k jejímu násled-
nému úmrtí.70 Na konci války utekli Hurnikovi z Opavy do říšského města 
Dessau. Po bombardování ovšem město opustili a vrátili se zpět do Zábřehu. 
Rozhodli se znovu k cestě do Dessau, nicméně byli poté zadrženi jednotkami 
Rudé armády v Rudolci u Jihlavy. V Rudolci byli rozděleni na muže a ženy, 
ovšem před rozdělením instruoval Hurnik svou ženu v tom smyslu, aby od-
jela znovu do Zábřeha k starostovi obce Skalička Knobovi.71 Ten jim následně 
obstaral ubytování, které manželka a dcera Ed. Hurnika dlouho nevyužily, 
neboť byly prozrazeny a internovány v místních kasárnách. Na Adélu Hur-
nikovou i Traude Gumelovou uvalil soudce Okresního soudu v Mohelnici 
„vazbu uschovací“. Propuštěny z věznice Mírov byly 3. srpna 1945. Obě byly 
v červnu 1945 zatčeny z důvodu, že vědí o úkrytu Hurnika. Z dochovaných 
materiálů nelze zjistit přesné datum Hurnikova zatčení, vodítkem se ovšem 
stalo to, že první výslech s ním byl v Zábřehu uskutečněn 12. června 1945. 
Po dokázání všech vin, kterých se dopustil, byl Eduard Hurnik MLS v Opavě 
shledán vinným a dne 3. května 1947 popraven.72

JUC. Alois Otzipka – zastaveno
Alois Otzipka se narodil 24. září 1904 v  Kozmicích. V  Šilperku, dneš-

ních Štítech, vykonával od  října 1938 funkci místního římskokatolického 
duchovního. Byl obviněn ze sympatizování s nacistickým režimem a z pod-
pory tohoto režimu. Otzipka dle svědectví vystupoval jako Němec, po mších 
nechával hrát německou hymnu, zdravil vztyčenou pravicí a  nosil odznak 
s hákovým křížem. Také se měl vyjádřit, že nechce učit české děti. Při rozho-
69 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 208 /C–H/, Vyšetřovací komise při ONV 

Zábřeh. /Vyšetřování osob podezřelých z nacistické a protistátní činnosti. Členové nacist. or-
ganisací. Abeced. uspořádáno./ 1945, spis „Eduard Hurnik“.

70 Výslech Jaroslava Jarmary ze dne 13. června 1945. SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, 
kart. 178, inv. č. 208 /C–H/, Vyšetřovací komise při ONV Zábřeh. /Vyšetřování osob pode-
zřelých z nacistické a protistátní činnosti. Členové nacist. organisací. Abeced. uspořádáno./ 
1945, spis „Eduard Hurnik“.

71 SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 178, inv. č. 208 /C–H/, Vyšetřovací komise při ONV 
Zábřeh. /Vyšetřování osob podezřelých z nacistické a protistátní činnosti. Členové nacist. or-
ganisací. Abeced. uspořádáno./ 1945. spis „Adéla Hurníková“, Protokol ze dne 2. června 1945.

72 Kolář, Ondřej: Opavské gestapo pohledem jeho příslušníka. Vlastivědné listy Slezska a Severní 
Moravy, 40, 2014, č. 1, 2, s. 48. 
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voru se svědkem Robertem Koubkem vychvaloval německou brannou moc 
za  její působení při napadení Polska. Nemístně se vyjadřoval o  manželce 
Ed. Beneše a  také na  svědkův pozdrav „Sbohem“ odpověděl „Heil Hitler“. 
Alois Otzipka vychodil německou osmitřídní školu, česká v jeho obci nebyla, 
a poté na německém klasickém gymnáziu v Opavě složil maturitní zkouš-
ku. Ve dvacátých letech se Alois Otzipka živil jako zedník, následně nastou-
pil ke studiu na české teologické fakultě v Olomouci. Na kněze byl Otzipka 
vysvěcen 5. července 1934 v  Olomouci. Po  vysvěcení působil jako kaplan 
v  Zábřehu,73 pak ve  Šternberku, v  Moravské Radiměři a  jako správce fary 
ve Slavkově u Lipníka. V Šilperku byl ustanoven jako správce fary a 4. května 
1939 se s  konečnou platností stal farářem.74 V  době poválečného vyšetřo-
vání byl Otzipka zapsán na právnické fakultě brněnské Masarykovy univer-
zity a  zastával post předsedy Okresního národního výboru ve  Šternberku. 
9. června 1945 byl Otzipka ve Šternberku zatčen a měla následovat domovní 
prohlídka jeho příbytku. S tou bylo započato až o několik hodin později, pro-
tože u Otzipky bydlel v tu dobu generál Rudé armády. V den zatčení nastou-
pil výkon vazby ve Šternberku, z vazby byl propuštěn o deset dnů později, tj. 
19. června 1945. Důležitou otázkou pro vyšetřování se stalo to, zda Otzipka 
měl československé, nebo říšskoněmecké státní občanství. Dle opisu rodného 
listu z Kozmic a  také za pomoci vyjádření arcibiskupské konsistoře v Olo-
mouci se ve výsledku ukázalo, že Otzipka německé občanství neměl. I během 
svých studií vystupoval jako Čech a dle seminárního katalogu byl také jako 
Čech zapsán. Ovšem k případu Otzipka se vyjádřilo samotné ministerstvo 
vnitra, když 23. března 1949 zaslalo Okresnímu národnímu výboru v Zábře-
hu oznámení, že během sčítání lidu v sudetské župě vyplnil Alois Otzipka 
německou řeč jako mateřskou a k 17. květnu 1939 národní příslušnost také 
německou. V  rámci sčítání lidu označil totiž Otzipka kolonku s  výrazem 
„Abstamungarisch – deutsch“. Avšak v roce 1930 měl ve svém sčítacím archu 
zaznamenánu národnost československou. Toto nelze brát za defi nitivní sta-
novisko, důležité je míti na paměti to, že Otzipka pocházel z Hlučínska, tudíž 
jeho národnostní vztah musel být dosti ambivalentní. Pro průběh vyšetřová-
73 Svědek Josef Slavík, konsistorní rada a  farář ve  Štěpánově udal na  velitelství stanice SNB 

ve Štěpánově, že s JUC. Otzipkou sloužil na farním úřadu v Zábřehu, kam JUC. Otzipka přišel 
v srpnu 1934 jako kaplan. Za svého pobytu v Zábřehu sympatizoval s Němci, vyhledával je-
jich společnost a proto měl být z tohoto důvodu ze Zábřehu přemístěn. SOkA Šumperk, fond 
ONV Zábřeh, kart. 177, inv. č. 204, spis č. 286 „Alois Otzipka“. SNB Velitelství stanice Velká 
Radiměř, okres Polička, Věc: JUC. OTZIPKA Alois z Velké Radiměře podezření z činů podle 
dekretu přes. rep. č. ze dne 28. listopadu 1946.

74 Arcibiskupská konsistoř v Olomouci, Věc: Otzipka Alois, přestupek dekretu č. 138/1945 Sb., 
ze dne 28. ledna 1949. SOKA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 177, inv. č. 204, spis č. 286 
„Alois Otzipka“.
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ní bylo stěžejní také to, jak Otzipka z hlediska národnostního a politického 
během svého působení vystupoval ve vztahu k obyvatelstvu.75 Od roku 1941 
měl farář Otzipka poměr s Němkou Paulou Ehrenbergerovou, z tohoto svaz-
ku se narodily dvě děti, na které obviněný posílal určité fi nanční obnosy. Nic-
méně svůj vztah s Ehrenbergerovou v tentýž rok ukončil.76 Navzdory všemu 
byl Otzipka 2. července 1941 zatčen opavským gestapem a poslán do koncen-
tračního tábora v Dachau. Důvodem byl fakt, že pomáhal českému podnika-
teli, majiteli pily v Šilperku, Petru Königovi. Pro Königa Otzipka intervenoval 
ve věci přidělení kulatiny. Kulatinu König potřeboval, aby jeho podnik mohl 
být provozu schopný a aby nemusel být dotlačen k propouštění převážně čes-
kých zaměstnanců. Avšak na tuto okolnost přišel místní Ortsleiter NSDAP, 
který byl rovněž majitelem pily a  jako Němec si činil na pilu Königa, pří-
slušníka české národnosti, nároky. Ortsleiter se dopátral toho, že König do-
stal příděl dřeva jen z důvodu zákroku šilperského faráře, a po konzultaci 
se svým nadřízeným Kreisleiterem NSDAP vše udal u  opavského gestapa. 
Jako důvod umístění do koncentračního tábora uvedlo gestapo, že Otzipka 
„slovem i skutkem napadá německé nacionální hnutí“77 a že má neblahý vliv 
na mládež. Do Dachau byl Otzipka předán 25. září 1941 a umístěn na blok 
č. 26 společně s kněžími s německou, českou, polskou, belgickou a francouz-
skou národností.78 Z koncentračního tábora byl propuštěn společně s dalšími 
75 Na tuto otázku nemohla arcibiskupská konsistoř odpovědět, protože archiv generálního vik-

ariátu se nacházel v Bránicích a v roce 1945 kompletně vyhořel. SOkA Šumperk, fond ONV 
Zábřeh, kart. 177, inv. č. 204, spis č. 286 „Alois Otzipka“.

76 Otzipka měl s německou učitelkou Ehrenbergovou dva syny a to Reinera a Herwiga. Ke své-
mu vztahu se později vyjádřil: „Za mého působení v Radiměři u Svitav v r. 1936, kterážto 
jest německá, byl jsem pozván na  učitelský večírek, pořádaný v  soukromém bytě učitelky 
Štěpánkové. Na týž večírek byla pozvána také přítelkyně Štěpánkové Ehrenbergerová Pavla. 
Podotýkám, že všichni účastníci byli německé národnosti, jelikož českých škol v místě ne-
bylo. Na poměr jsem nepohlížel přímo s kněžského stanoviska a měl jsem v úmyslu se s ní 
v budoucnu oženiti. Proto jsem se nesnažil s ní vzájemný poměr přerušiti, a jelikož mi byla 
sympatická tento se čím dál více utužoval. Narození dítek jsem církevním úřadům nehlásil 
a rovněž před civilním obyvatelstvem zůstal tento poměr utajen. Když jsem nastoupil místo 
v Šilperku vzal jsem Ehrenbergerovou a tato mi dělala hospodyni. Děti byly svěřeny do vý-
chovy řádu Diakonisek v Sobotíně.“ Na ukončení poměru měl zájem po válce generální vikář, 
během války gestapo. Protokol sepsaný na ředitelství NBS v Olomouci ze dne 18. června 1945, 
s. 8. SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 177, inv. č. 204, spis č. 286 „Alois Otzipka“.

77  SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 177, inv. č. 204, spis č. 286 „Alois Otzipka“.
78 Další z faktů, které byly Otzipkovi kladeny za vinu bylo to, že nenosil žádné označení na vě-

zeňském stejnokroji, které by označovalo jeho českou národnost. Otzipka vypověděl, že si toto 
nikdy neuvědomil, že rozhodně jako Němec nikdy v táboře nevystupoval a hlavně A. Otzipka 
byl v tu dobu jediný kněz české národnosti v táboře. Němečtí vězni nosili oblečení bez identi-
fi kačních znaků. Do tábora byli posléze dopraveni další čeští duchovní ze Sachsenhausenu a ti 
již byli označeni písmenem „T“ jako Češi. Dle vězeňské kartotéky byl automaticky, díky pří-
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180 říšskoněmeckými duchovními dne 9. dubna 1945. Ve výpovědi českého 
duchovního Bedřicha Hoff mana se nachází vzpomínky na Otzipku během 
jeho uvěznění v Dachau. Hoff man vypověděl, že Otzipka se vždy velice zdvo-
řile vybavoval s českými vězni, vždy s nimi hovořil česky a vyvrátil naopak 
tvrzení, že by se Otzipka měl v koncentračním táboře k Čechům chovat po-
výšeně a přezíravě.79 K hraní německé hymny v kostele se Otzipka vyjádřil, že 
hrána být musela, protože to bylo nařízení zábřežského landráta, dále uvádí, 
že za  jeho působení v Šilperku byla hrána jen dvakrát. K vychvalování ně-
mecké Wehrmacht se Otzipka vyjádřil zcela negativně, řekl, že tento výrok 
nikdy nepoužil a že se svědkem Koubkem tuto problematiku nikdy neprobí-
ral.80 Rovněž kategoricky popřel bod v udání, podle kterého se měl hanlivě 
vyjadřovat o českých dětech a pronést větu, z níž měla být patrná neochota 
tyto děti vzdělávat. Přiznal se k nošení odznaku s hákovým křížem, ovšem 
tento odznak označil za symbol náležící příslušníkům německého autoklubu, 
o tom, že se na odznaku nachází hákový kříž, neměl ponětí. Celý případ se 
velmi táhl, spis je nabytý různými dokumenty z velkého množství úřadů dle 
toho, kde všude Otzipka během svého kněžského života působil. Nakonec 
se dostal před Okresní soud v  Zábřehu. Vzhledem k  tomu, že toto trestní 
řízení nebylo do dne účinnosti zákona č. 34/1948 Sb. o revizi trestních řízení 
v některých případech provinění se proti národní cti, tj. do 2. dubna 1948, 
právoplatně ukončeno, přešlo další projednávání této kauzy na okresní ná-
rodní výbor v Zábřehu. Trestní nalézací komise dne 18. května 1950 řízení 
proti JUC. Aloisi Otzipkovi81 defi nitivně zastavila.

slušnosti do zabraného sudetského území, v Dachau považován za Němce. SOkA Šumperk, 
fond ONV Zábřeh, kart. 177, inv. č. 204, spis č. 286 „Alois Otzipka“.

79 Protokol sepsaný dne 3. července 1945 na stanici SNB v Horní Bečvě s farářem Bedřichem 
Hoff manem.

80 Koubek ve svém výslechu uvádí, že tento výrok měl před ním farář Otzipka pronést v roce 
1942. To ovšem není možné, neboť v tuto dobu se obviněný již nalézal v koncentračním tábo-
ře Dachau. SNB Velitelství stanice Velká Radiměř, okres Polička, Věc: JUC. OTZIPKA Alois 
z  Velké Radiměře podezření z  činů podle dekretu pres. rep. č. ze dne 28. listopadu 1946,  
SOkA Šumperk, fond ONV Zábřeh, kart. 177, inv. č. 204, spis č. 286 „Alois Otzipka“.

81 Tituláž A. Otzipky je v archivních materiálech dosti rozdílná. Před jeho jménem se nachází 
tituly JUC. i JUDr.



422 Jan Lukáč

Resumé

Malý retribuční dekret v Zábřehu

Z hlediska teritoriálního měla trestní nalézací komise v Zábřehu svou pů-
sobnost v rámci celého tehdejšího politického okresu Zábřeh. To znamená, 
že se zabývala potrestáním všech prohřešků dle dekretu č. 138/1945 Sb. jak 
v samotném soudním okrese Zábřeh, tak také v obou soudních okresech Mo-
helnice a Šilperk, do politického okresu Zábřeh spadajících. Studie popisuje 
vznik, vývoj, působnost i výsledky trestní nalézací komise v Zábřehu. Čin-
nost této komise se logicky odrážela i do komunální politiky, neboť vyšetřo-
vání a následné potrestání tehdejších stranických činitelů se stalo důležitým 
faktorem politického soupeření v poválečném Československu. Před komisí 
v Zábřehu stanulo celkově 297 obviněných, z nichž posléze bylo 36 odsou-
zeno dle tzv. malého retribučního dekretu. V závěru se nachází i vyobrazení 
jednotlivých případů, které ilustrují činnost trestní nalézací komise na seve-
ru Moravy.

Klíčová slova: Retribuce, malý retribuční dekret, trestní komise nalézací, 
Zábřeh, obvinění, rozsudek, trest

Summary

Small Retribution Decree in Zábřeh

From the territorial point of view, penalty fi nding commission in Zábřeh 
aff ected in the whole political district of Zábřeh. Th at means that it dealt 
with penalty of all off ences under the decree no. 138/1945 not only in 
the legal district of Zábřeh but also in both legal districts Mohelnice and 
Šilperk belonging to the political district Zábřeh. Th e article describes the 
establishment, the development, activities as well as results of penalty fi nding 
commission in Zábřeh. Activities of this commission were logically refl ected 
also in municipal policy because investigation and subsequent penalty 
of party leaders became a signifi cant factor of political rivalry in post war 
Czechoslovakia. Th us, 297 accused people appeared before the commission, 
of which 36 were sentenced under the so-called Small Retribution Decree. 
At the end of the study, there might be found several images of individual 
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cases, which illustrate activities of penalty fi nding commission in North of 
Moravia.

Keywords: Retribution, Small Retribution Decree, penalty fi nding com-
mission, Zábřeh, accusation, judgement, penalty
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Macková, Marie: 
Finanční stráž v Čechách 1842–1918. 
Univerzita Pardubice, Pardubice 2017, 280 s.

Michael Viktořík

V jedné ze závěrečných kapitol své zdařilé publikace věnuje Marie Mac-
ková pozornost druhému životu fi nanční stráže. Uvádí zde, že fi nanční stráž 
z doby monarchie se neukotvila podstatnějším způsobem v kolektivní pa-
měti českých zemí, ani v umělecké tvorbě vzniklé na tomto území. Převážná 
část laické i odborné veřejnosti si fi nanční stráž spojuje především s obdobím 
první Československé republiky (a to zejména v souvislosti s tzv. SOS, jejíž 
součástí byla v  letech 1936–1939). Přestože se jednalo o  sbor, který konti-
nuálně navázal na svého předchůdce z časů monarchie, je refl ektován jinak. 
Autorka to vysvětluje tím, že sbor po roce 1918 sloužil zájmům jiného státu. 
Rakouští fi nancové se téměř vůbec neodrazili ve výtvarném umění a v ka-
rikatuře. Beletrie a  divadlo pak refl ektovaly fi nanční stráž jen sporadicky, 
a když už, tak hlavně v souvislosti s pašeráky. Díky úspěšné rodinné kome-
dii Krakonoš a lyžníci (1980), která je pravidelně vysílána na veřejnoprávní 
i komerčních televizích, se ostatně může s obrazem hodného pašeráka Karla 
Heřmánka prchajícího před fi nanci seznámit i  nejmladší generace diváků. 
Služba u  fi nanční stráže však byla tvrdá a  náročná, a  jak autorka ukazuje 
v kapitole Protivníci, také riziková a nebezpečná. Četné střety (nezřídka bru-
tální) mezi pašeráky a příslušníky fi nanční stráže popisované v publikaci jsou 
na míle vzdáleny od obrazu nešikovných fi nanců na lyžích neúspěšně proná-
sledujících „Krakonoše“… 

Příčiny velmi malé refl exe tohoto sboru, ale i minimálního ukotvení his-
torie fi nanční stráže v odborné literatuře je možné vyčíst mezi řádky z mnoha 
dílčích kapitol publikace. Finanční stráž byla sborem, který stál na pomezí ci-
vilního státního úřednictva a ozbrojeného sboru a jehož úkolem bylo chránit 
zájmy státu. Jednalo se v podstatě o odborný dozorový orgán, který měl právo 
ozbrojeného uskupení, nebo chcete-li o sbor, který byl organizován vojensky, 
ale sloužil civilnímu sektoru a  jeho záměrům. Financové měli bránit pod-
loudnému obchodu a důchodkovým deliktům ze strany veřejnosti, odhalovat 
podobná pochybení ze strany úřadů a jejich zaměstnanců, zabraňovat lidem 
bez dokladů vstoupit do země a v neposlední řadě napomáhat při zajištění 
veřejné bezpečnosti. Boj proti důchodkovým deliktům však nebyl jediným, 
který fi nanční stráž vedla. Jak konstatuje Macková v  závěru své studie, fi -
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nancové bojovali paralelně na  více frontách: proti vlastnímu ministerstvu 
(fi nancové byli pokládáni za sbor, který si na sebe nevydělal a navíc odčerpá-
val prostředky z rozpočtu); proti neutěšeným poměrům ve vlastních řadách 
(fi nancové byli odměňováni jako nádeníci, stáli na chvostu státního úřednic-
tva, služba jim podstatně omezovala osobní život, měli malé kompetence, …) 
a nakonec i proti nepřízni veřejnosti. Vzhledem ke svým úkolům byli značně 
nepopulární, přes svůj nesporný význam se těšili malému uznání a někdy byli 
dokonce považováni za sbor životních ztroskotanců. Jedním z důvodů, proč 
jsme až do vydání monografi e Marie Mackové věděli o tomto pro státní aparát 
důležitém sboru tak málo, může být jeho všeobecná neoblíbenost a nechuť se 
jím zabývat. Tím dalším je pak nedostatek literatury, která by věnovala po-
zornost jeho historii (poslední komplexnější studie pojednávající o fi nanční 
stráži pochází z roku 1916 a navíc jen pro území Moravy), a značné problémy 
s dochovanou pramennou základnou. Ostatně otázky spojené s heuristikou, 
terminologií i s rozborem pramenů, které Macková využila pro sepsání své 
monografi e, jsou zdařile analyzovány v úvodu monografi e. Pro potřeby této 
recenze pouze doplňme, že z publikace je jasně patrný dlouholetý badatelský 
zájem autorky o tuto problematiku, s čímž souvisí nejen rozsáhlý archivní vý-
zkum, ale i snaha nerezignovat na některé badatelské otázky v momentě, kdy 
se nedostávalo archivních pramenů. Marie Macková využívala prameny pře-
devším z Rakouského státního archivu ve Vídni (Finanz- und Hofk amme-
rarchiv) a z Národního archivu v Praze (Zemské fi nanční ředitelství Praha). 
Kromě toho pracovala s  širokým portfoliem tištěných pramenů (předpisů) 
a periodik (denní tisk a odborné časopisy).

Publikace Finanční stráž v Čechách 1842–1918 je vnitřně vhodně struk-
turována a vzhledem ke způsobu autorčina výkladu poskytuje čtenáři nejen 
snadnou orientaci v jinak složité úřední problematice, ale také čtenářský zá-
žitek. Macková ho dosáhla nejen díky nadhledu, rozhledu a erudici (autor-
ka patří k  předním českým historikům zabývajícím se dějinami 19. století 
v habsburské monarchii), ale i vhodným užíváním příkladů, citátů a komen-
tářů. Na své si tedy přijdou nejen čtenáři, kteří preferují pozitivisticky ladě-
né texty vhodně doplněné tabulkami a statistikami, ale i čtenáři vyžadující 
historicko-antropologický přístup a  pohled na  každodennost studovaného 
subjektu. Naopak na své si nepřijdou milovníci obrazových příloh. Většinou 
se jedná o reprodukce úředních písemností, které by si zasloužily – dle mého 
soudu – lepší grafi ckou úpravu. Po  typografi cké stránce je však publikace 
zpracována kvalitně a  po  formální stránce splňuje veškeré nároky kladené 
na odborné monografi e. 
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S  popisným typem výkladu (jinak to ani možné není), jenž je opatřen 
vhodným komentářem, se setkáme především v prvních čtyřech kapitolách 
monografi e. Macková v nich čtivou formou popisuje příjmové složky stát-
ního rozpočtu, předchůdce fi nanční stráže i  její zformování v  roce 1843. 
V  kapitole Vývoj v  čase a  v  prostoru pak detailně seznamuje s  organizací, 
strukturou a územní působností jednotlivých složek tohoto sboru. V další 
rozsáhlé kapitole nazvané Kompetence a služební instrukce pak zdařile ana-
lyzuje a  interpretuje dva zcela klíčové prameny pro celou studovanou pro-
blematiku – služební instrukce (předpisy) z let 1843 a 1907. Ze studia obou 
těchto předpisů vyplývá, že rozdíl v  úkolech a  povinnostech (i  znalostech 
technologií a daňových předpisů) příslušníků fi nanční stráže byl v roce 1843 
a 1907 obrovský. Na druhou stranu společenská prestiž fi nanců i vnitřní po-
měry a fungování sboru nedoznaly za 65 let téměř změny, tj. byly konstantně 
velmi neutěšené. 

Tento názor čtenář získá i po přečtení nejobsáhlejší a současně čtenářsky 
nejatraktivnější kapitoly celé knihy nazvané Muži ve službě. Právě v této části 
publikace, jež se vnitřně dělí na 15 podkapitol a  jeden exkurz do fungová-
ní fi nanční stráže v Králíkách, je nejvíce akcentován historicko-antropolo-
gický přístup založený na  studiu širokého portfolia archivních a  tištěných 
pramenů i  sekundární literatury. Macková věnuje pozornost příchodu no-
viců ke sboru (včetně motivačních faktorů, které vedly k jejich rozhodnutí 
sloužit u fi nanční stráže), vzdělávání fi nanců a možnostem jejich kariérního 
růstu, platům, soukromému životu, volnočasovým aktivitám i okolnostem, 
za kterých opouštěli svou službu. Zvláštní kapitoly jsou pak věnovány fyzic-
kým a morálním předpokladům, které museli fi nancové naplňovat, ubyto-
vání v  kasárnách a  jeho refl exi, uniformě a  výzbroji (připomeňme, že pro 
fi nance byl typický tmavě zelený kabát se stojatým límcem a světle zelenými 
výložkami, žlutými knofl íky a prýmky, čáko z černého sukna a světle šedé 
kalhoty), „překážkám ve službě“ (tj. především nemocem a zraněním), ná-
rodnostním poměrům ve sboru, resp. úloze jazyka při výkonu služby, a v ne-
poslední řadě vztahu příslušníků fi nanční stráže k armádě, včetně participace 
fi nanců na válečných konfl iktech. Kapitola Muži ve  službě, ale i navazující 
kapitola Protivníci podávají v kontextu české historiografi e unikátní mnoho-
vrstevnatý a plastický pohled na život příslušníků rakouské fi nanční stráže, 
a to i přes skutečnost, že byla autorka ve svém výzkumu mnohdy limitována 
množstvím i kvalitou dochovaných pramenů. 

Monografi e Marie Mackové je však jedinečná i tím, že stravitelnou for-
mou objasňuje v kontextu vývoje fi skální politiky státu vznik a vývoj tohoto 
sboru, včetně jeho organizační struktury a  vnitřního fungování. Metodika 
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použitá v  této mimořádně vydařené monografi i tedy může posloužit jako 
vzor i pro zpracování jiných – dosud opomíjených sborů, a to ať už civilních 
nebo vojenských. 

d oc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.
Katedra historie
Filozofi cká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Třída Svobody 8
779 00 Olomouc
Česká republika
e-mail: michael.viktorik@upol.cz
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Závodná, Michaela: Koleje a město. 
Problematika městské kolejové dopravy 
ve vybraných moravských a slezských 
městech v letech 1850–1918. 
České Budějovice – Ostrava: Veduta – 
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 
2016, 328 s. 

Michael Viktořík 

Michaela Závodná ve své knize skromně uvádí, že její práce si netrou-
fá být ničím více než základním výzkumem problematiky městské kolejové 
dopravy. Domnívám se však, že její monografi e je v kontextu české historio-
grafi e zcela výjimečná. Přináší totiž nový pohled na  toto téma, seznamuje 
čtenáře s trendy v zahraniční dějepisné práci a současně ukazuje, jakým způ-
sobem lze výsledky zahraničních výzkumů aplikovat do českého prostředí.

Zatímco v zahraničí (především v USA a v Německu) má výzkum měst-
ské kolejové dopravy svou tradici a může se opřít o celou řadu komparací, 
syntéz, ale i specializovaných periodik, v českém prostředí se vyznačuje tech-
nicistními, často popularizačními či vyloženě obrazovými publikacemi, kte-
ré koncepčně a metodologicky za zahraničními výzkumy notně pokulhávají. 
Jen několik málo autorů (například Lukáš Fasora nebo Pavel Kladiwa) nahlí-
ží na problematiku městské kolejové dopravy jinak – a sice v rámci interakce 
s městskou samosprávou.

Závodná na úvod své monografi e analyzuje přístupy zahraničních autorů 
ke studiu městské kolejové dopravy a nepřímo tak ukazuje čtenáři velký po-
tenciál i mnohovrstevnatost tohoto tématu. Na několika místech publikace 
pak zdůrazňuje, že městská kolejová doprava by měla být studována kom-
plexně (napříč kontinenty) a  ve  svých sociálních a  historických souvislos-
tech. Jinými slovy, fenomén městské kolejové dopravy by neměl být nahlížen 
úzkoprofi lově a  izolovaně, jak je tomu v české historiografi i, ale vždy jako 
součást všeobecného procesu modernizace. Ostatně otázkám vztahu městské 
dopravy k industrializaci a urbanizaci i úloze výkonové samosprávy v budo-
vání městské infrastruktury se podrobně věnuje ve čtvrté kapitole nazvané 
Modernizující se městská doprava jako historický a společenský fenomén. 

Jakým způsobem studovat a interpretovat problematiku městské kolejové 
dopravy, osvětluje Závodná v několika úvodních kapitolách své monografi e. 

Historica Olomucensia 53–2017 (431–433)
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Kromě precizní analýzy cizojazyčné a  tuzemské literatury a  typologie pra-
menné základny (včetně její vypovídací hodnoty) v nich seznamuje čtenáře 
také se samotným vymezením tématu, užitou terminologií a  v  neposlední 
řadě s metodologickými a teoretickými východisky, která vytvořila odrazo-
vou platformu pro následující části publikace. Michaela Závodná se v nich – 
v souladu se současnými trendy ve výzkumu této problematiky – koncentruje 
na vývoj městské kolejové dopravy především v Brně a v Ostravě (největší 
pozornost je věnována činnosti a vnitřním strukturám společnosti Brünner 
Lokaleisenbahn Gesellschaft , která zásadním způsobem ovlivnila vývoj do-
pravy v obou těchto městech), přičemž neopomíjí ani vývoj v dalších morav-
ských a slezských městech (v Olomouci, Opavě či Těšíně). 

V jednotlivých kapitolách autorka sleduje evoluci městské dopravy, a to 
od omnibusů (= nekolejová městská doprava) přes koňskou tramvaj (tzv. ani-
mální trakce) a tramvaje poháněné parním strojem až po elektrickou pouliční 
dráhu. Čtenář se u jednotlivých typů městské dopravy vždy seznámí s jejich 
zaváděním v  zámoří a  v  Evropě, následně v  habsburské monarchii a  pak 
ve vybraném městě (regionu). Ve výkladu k jednotlivým lokalitám se autor-
ka koncentruje na  stimuly, které vedly ke  zřízení městské kolejové dopra-
vy, na konkrétní podnikatelské subjekty, které ji provozovaly, a na proměny 
organizace a vnitřní struktury jednotlivých dopravních podniků. Zabývá se 
rovněž způsobem fi nancování výstavby a provozu městské kolejové dopravy 
ve vybraných lokalitách, pronikáním velkých bank a průmyslových koncernů 
do této oblasti a v neposlední řadě interakcí investorů s obecní samosprávou 
(vztahy, střety zájmů, cesta k municipalizaci). Zvláštní důraz pak klade na le-
gislativní vývoj, resp. na zákonné normy platné pro kolejovou dopravu, které 
provoz městské kolejové dopravy podmiňovaly, a na  jeho proměny v čase. 
Dotýká se rovněž otázky, jakým způsobem ovlivnil rozvoj místní kolejové 
dopravy nacionalismus (Brno, Ostrava, Olomouc) a zcela unikátní je i autor-
čin pohled na to, jakým způsobem zasáhl do provozu a hospodaření vybra-
ných dopravních podniků (společností) první celosvětový válečný konfl ikt. 

Monografi e Michaely Závodné je logicky vystavěnou a heuristicky kva-
litní studií, která je založena na rozsáhlém studiu cizojazyčné literatury a ši-
rokého portfolia archivních pramenů. Zabývá se okruhy, které dosud nebyly 
v české historiografi i analyzovány, a na rozdíl od valné většiny tuzemských 
publikací, které akcentují technický a technologický úhel pohledu, nabízí od-
lišný náhled na  fenomén městské kolejové dopravy. Typografi cky kvalitně 
zpracovaná publikace postrádá jakékoliv obrazové přílohy, je však doplněna 
celou řadou tabulek a grafů, které se váží především k vnitřnímu fungování 
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jednotlivých dopravců (výše jízdného, kapitálová účast, přehledy hospodaře-
ní, dopravní statistiky atd.). 
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Filozofi cká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
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Marès, Antoine: 
Edvard Beneš, od slávy k propasti. 
Drama mezi Hitlerem a Stalinem.
Argo, Praha 2016, 372 s. 

Tereza Hmirová1

Edvard Beneš jakožto dlouholetý ministr zahraničních věcí a druhý čes-
koslovenský prezident zůstává dodnes kontroverzní osobností jak v akade-
mickém prostředí, tak ve  veřejném povědomí. Jeho zastánci obhajují jeho 
jednání s přihlédnutím k okolnostem a dějinným událostem, kterým musel 
čelit, zatímco odpůrci argumentují tím, že ve vypjatých momentech neměl 
slevovat ze svých zásad, třebaže si to okolnosti mnohdy žádaly. Benešova bio-
grafi e sepsaná Antoinem Marèsem si klade za  cíl analyzovat prezidentovy 
činy s  přihlédnutím ke  skutečnosti, že jeho život byl velice úzce provázán 
s existencí československého státu. Z tohoto důvodu není možné soustředit 
se jen na Benešův osud – naopak je nezbytně nutné uvést jej do souvislostí 
s vývojem Československa. Zároveň Marès již v úvodu své knihy avizuje, že 
bude zkoumat rovněž vliv Evropy na vývoj republiky, a tím pádem samozřej-
mě i na jednoho z jejích hlavních představitelů.

Životopis je rozdělen do tří logicky na sebe navazujících částí, které jsou 
dále konzistentně členěny na kapitoly a podkapitoly. První oddíl nazvaný Pří-
běh společenského vzestupu je věnován dětství, mládí a prvním rokům na poli 
diplomacie Eduarda (od roku 1906 Edvarda) Beneše a končí vyhlášením sa-
mostatného československého státu. Marès zde poukazuje na venkovský pů-
vod velkých postav českých dějin, mezi něž zapadá i Beneš, a popisuje, jak 
budoucího prezidenta ovlivňovali od nejútlejšího dětství jeho bratři, zejména 
nejstarší Václav, jenž se jako první vymanil z venkovského prostředí, když 
odešel studovat do Prahy. Z podobných pohnutek sem později přišel i Ed-
vard, který se již roku 1903 seznámil s T. G. Masarykem. Od něj pak vzešel 
další impuls, na jehož základě se Beneš vydal do zahraničí, aby si na cizích 
univerzitách rozšířil obzory. Postupně se tak dostal do Francie, která v něm 
zanechala trvalé stopy a kam se pravidelně vracel takřka až do konce svého 
života, dále do Velké Británie nebo do Německa. V těchto prvních letech 20. 
století se seznámil i se svou budoucí ženou Annou (roku 1906 se přejmeno-
vala na Hanu). Po svém návratu do českých zemí v roce 1908 uvažoval, že se 

1 Autorka recenze je interní doktorantkou na KHV ZČU v Plzni.
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zapojí do vzkvétajícího politického života, což mu ovšem Masaryk rozmluvil, 
a tak pokračoval ve svém studiu.

Po  propuknutí první světové války v  roce 1914 se Beneš s  Masarykem 
shodoval v názoru, že je zapotřebí začít spolupracovat se západními moc-
nostmi. Zatímco Masaryk brzy odcestoval mimo Rakousko-Uhersko, Beneš 
zůstával stále na jeho území, kde organizoval odbojové hnutí a i nadále pů-
sobil na univerzitě. Rok po začátku války byl okolnostmi donucen prchnout 
do  zahraničí, zatímco jeho manželka zůstala ve  své vlasti. Nejzásadnějším 
úkolem, který v exilu Beneše čekal, bylo sjednotit myšlenkové proudy kra-
janů žijících dlouhodobě v  cizině. Marès se tady zaměřuje na  jeho každo-
denní aktivity a na to, jak se v Paříži snažil obnovit styky z dob svých studií, 
protože zájem o českou věc byl ve Francii marginální a stál na samém okraji 
politických zájmů. Po řadě peripetií, s nimiž se čeští a slovenští představitelé 
museli vypořádat, bylo nakonec zajištění nezávislosti pro národy habsburské 
monarchie zahrnuto do válečných cílů Spojenců. Marès hodnotí vznik Čes-
koslovenska nejen jako výsledek práce několika jedinců, ale především jako 
důsledek celosvětových událostí, které tento vývoj umožnily.

Druhá část knihy nesoucí název Architekt československé zahraniční poli-
tiky je zasvěcena době, kdy Edvard Beneš působil na postu ministra zahra-
ničí. Zde autor poukazuje na specifi ka nového státu, ve kterém měly výrazné 
zastoupení národnostní menšiny, zejména německá. I  z  tohoto důvodu se 
jevila jako důležitá versailleská mírová konference, kde se po  první světo-
vé válce rozhodovalo o budoucí podobě Evropy a kde se Benešovi a zbytku 
československé delegace podařilo prosadit řadu požadavků. Beneš se do Čes-
koslovenska vrátil teprve v září 1919 a  také poté podnikal mnoho výjezdů 
za hranice republiky a výrazně se angažoval v mezinárodním dění, přede-
vším v rámci nově založené Společnosti národů. Kromě této organizace se 
československá zahraniční politika podle něj měla orientovat především 
na  spojenectví s  Francií a  jí podporovanou tzv. Malou dohodou složenou 
z ČSR, Jugoslávie a Rumunska. V průběhu dvacátých let usiloval mimo jiné 
rovněž o zajištění statu quo ve střední Evropě, protože se obával hrozby ze 
strany Německa. V této době se u něj poprvé projevily zdravotní problémy, 
které ho následně provázely až do konce života. S postupem času se – vzhle-
dem k hospodářským obtížím začátku třicátých let a narůstajícímu pocitu 
ohrožení z Německa po nástupu Adolfa Hitlera k moci – kromě svých dosa-
vadních spojenců začal více obracet také na východ, kde jednal o možnosti 
uzavření spojenecké smlouvy se SSSR.

Poslední segment Marèsovy publikace pojmenovaný Čas těžkostí je za-
měřen na  Benešovu prezidentskou éru. Od  počátku existence republiky 
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Beneš usiloval o to, aby si získal respekt jako budoucí Masarykův nástupce 
i jinak než jen prostřednictvím přátelství s ním. Druhým československým 
prezidentem byl nakonec zvolen v prosinci 1935 a jeho život se touto skuteč-
ností výrazně proměnil – dříve vykonával v průběhu roku mnoho zahranič-
ních cest, kdežto nyní zhruba stejné množství výjezdů podstupoval v rámci 
svého státu. Třebaže v ministerském křesle ho nahradil Kamil Kroft a, Beneš 
i po opuštění této funkce udržoval své kontakty z dřívějších let, ale problé-
mem bylo, že Československo již ve druhé polovině třicátých let nesledovalo 
politiku shodnou s Francií. Největší krizi nakonec na sklonku třicátých let 
představovalo přijetí mnichovské dohody, po čemž Beneš na  funkci prezi-
denta rezignoval a záhy odcestoval do Velké Británie. Po vyhlášení Protekto-
rátu Čechy a Morava a hlavně po vyhlášení druhé světové války začal usilovat 
o obnovení Československa v jeho původních hranicích a o získání souhlasu 
západních velmocí a SSSR s odsunem převážné většiny Němců. Postupně se 
začaly projevovat rozpory mezi prosovětskou a  západní linií českosloven-
ských politických představitelů, nicméně sám Beneš se částečně k SSSR při-
klonil, když na sklonku roku 1943 souhlasil s podpisem spojenecké smlouvy.

Po  skončení konfl iktu se vrátil do  republiky, kde postupně docházelo 
k omezování demokracie, přestože Beneš ještě věřil, že Československo bude 
schopné plnit úkol jakéhosi mostu mezi Východem a Západem. Na postu-
pimské konferenci byl záhy schválen požadovaný transfer německého oby-
vatelstva z republiky, který bývá často dáván do souvislosti s tzv. Benešovými 
dekrety, avšak Marès správně konstatuje, že se jednalo o kolektivní rozhod-
nutí, navíc schválené velmocemi. Benešův zdravotní stav se po válce neustále 
zhoršoval, a když v únoru 1948 podali demokratičtí ministři demisi, uvažo-
val o své abdikaci. Nakonec se podvolil nátlaku vyvíjenému ze strany Kle-
menta Gottwalda. Antoine Marès se v této souvislosti zamýšlí nad tím, jestli 
existovalo i nějaké jiné východisko. Začátkem června 1948 Beneš skutečně 
rezignoval a stáhl se do ústraní. Jeho zdravotní stav se stále zhoršoval a 3. září 
1948 nakonec zemřel.

Autor životopisu se v samém závěru knihy zamýšlí nad tím, do jaké míry 
se Beneš mohl po  válce rozhodnout, kam bude Československo směřovat, 
když sféry vlivu byly velmocemi rozděleny již během konfl iktu. Otázky tý-
kající se správnosti jeho počínání se objevovaly už za Benešova života, ale 
Marès korektně tvrdí, že jeho rozhodnutí se těžce hodnotí lidem, kteří je ne-
museli činit.

Marèsova publikace, vycházející z velkého množství vydaných i nevyda-
ných pramenů nejen z českých a slovenských, ale i  francouzských archivů, 
tvoří ucelenou studii podrobně mapující celý život Edvarda Beneše. Knize 
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je možné vytknout snad jen občasné přílišné zabíhání do  dějin českoslo-
venského státu, obzvláště v souvislosti se zahraniční politikou orientovanou 
na Francii. Vzhledem k autorovu původu je ovšem tato skutečnost plně opod-
statněná a navíc je díky ní čtenáři nabídnut zcela nový pohled na osobnost 
druhého československého prezidenta. Marès ostatně sám napsal: „V Bene-
šově životě se tedy protíná individuální osud s dějinami státu. Úspěchy a ne-
zdary prezidenta kopírovaly úspěchy a nezdary Československa, a to tím spíš, 
že jeho životní dráha splynula s politickým působením, jemuž nakonec vše 
podřídil.“2 Navzdory této připomínce tak lze knihu doporučit jak odborným 
kruhům, tak i laické veřejnosti se základním přehledem o dané problematice.

Mgr. Tereza Hmirová
Hamerská 6
431 86 Kovářská
Česká republika
e-mail: hmirovat@khv.zcu.cz

2 Mares, Antoine, Edvard Beneš, od slávy k propasti. Drama mezi Hitlerem a Stalinem. Praha 
2016, s. 317.
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Dulíček, Lukáš:
Východočeši pod císařským praporem. 
C. a k. pěší pluk č. 18 v 1. světové válce.
Československá obec legionářská, 
Praha 2015, 236 s.

Josef Šrámek

Sté výročí od vypuknutí první světové války vyvolalo velký zájem odbor-
né i  laické veřejnosti a  tento fakt se odrazil na  množství různě kvalitních 
knižních titulů, které se v letech 2014–2016 objevily na knihkupeckých pul-
tech. Lze předeslat, že v této záplavě by rozhodně neměla zapadnout kniha 
Lukáše Dulíčka, věnovaná působení císařského a královského řadového pě-
šího pluku č. 18 na  frontách světové války, jakkoliv nevyšla péčí „velkého“ 
nakladatelství.

C. k. řadový pěší pluk č. 18 náležel mezi nejstarší jednotky habsburské 
armády, založen byl roku 1682 z rozhodnutí císaře Leopolda I. v důsledku 
nové fáze protitureckých válek. Číslovku 18 nesl jako ostatní rakouské jed-
notky od roku 1769. Poprvé se pluk zapojil do bojů v roce 1683 při obraně 
Vídně před vojsky Kary Mustafy a i poté prošel většinou vojenských kampa-
ní, které habsburská monarchie vedla. Pluk se účastnil tureckých válek v le-
tech 1683–1688 a 1737–1738, válek o rakouské dědictví v letech 1741–1748, 
sedmileté války v letech 1756–1763, válek s revoluční i napoleonskou Fran-
cií v letech 1792–1815 (včetně bitev u Aspern a Wagramu), italských válek 
v letech 1848–1849 a 1859, podílel se na potlačení revoluce v Uhrách v roce 
1848, v roce 1866 pluk prošel ohněm v bitvách u Jičína a Hradce Králové, 
v roce 1878 se podílel na obsazování Bosny a Hercegoviny a jak je zřejmé už 
z názvu předmětné knihy, prošel též frontami první světové války. Od roku 
1830 byl pluk spojen s regionem východních Čech, kde se nacházel jeho do-
plňovací obvod.

Úvodem knihy její autor Lukáš Dulíček konstatuje, že psychologizující 
studie, zabývající se tématem Velké války jsou dnes již převažujícím diskur-
zem, zatímco důkladné faktografi cké práce operačního charakteru jsou – 
překvapivě – dosud spíše vzácné. Z toho důvodu se rozhodl vykročit tímto 
směrem. S ohledem na to, že se věnuje jediné konkrétní jednotce, lze jeho 
rozhodnutí přivítat, neboť detailních pojednání o činnosti a působení jed-
notlivých regimentů prozatím skutečně nemáme mnoho (světlou výjimku 
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představuje práce Josefa Fučíka (pražský 28. pluk), Jana Drnka (plzeňský 
35. pluk), Vladimíra Muchy (vysokomýtský 98. pluk) či Ondřeje Koláře, 
Adama Cabiše a Karla Podolského (olomoucký 54. pluk), na rozdíl od syn-
tetizujících publikací, snažících se pojmout fronty první světové války v ce-
listvosti. Přesto je třeba kvitovat, že se autor neomezuje pouze na „suchou“ 
událostní rovinu působení 18. pluku na frontách světové války, byť to před-
stavuje gros práce, ale v konečném důsledku se nebrání tomu, aby se vyslo-
vil k  tzv. sporu o českého vojáka za Velké války.1 Tomuto tématu se Lukáš 
Dulíček ostatně mohl stěží vyhnout, neboť podle ofi ciálních statistik z roku 
1914 byl 18. pěší pluk ze 75 % tvořen vojáky české národnosti oproti 23 % 
národnosti německé.

Autor čtenáře nejprve seznamuje s  nutným základem pro porozumění 
obsahu knihy. Po představení své koncepce a hlavních pramenů se zaměřu-
je na přiblížení organizace rakousko-uherské armády v první světové válce 
s důrazem na pěchotu, představuje hlavní bojiště, na nichž rakousko-uher-
ská branná moc v letech 1914–1918 sváděla zápas s nepřítelem, a věnuje se 
obecně postavení českých vojáků v  řadách císařské armády. Následně Lu-
káš Dulíček obrací pozornost přímo na 18. pěší pluk: skicuje jeho historii až 
na práh světové války a popisuje jeho zařazení do soukolí c. a k. armády. Tyto 
technicistní pasáže jsou autorem pojaty v maximální stručnosti, přesto však 
jasně a přehledně, takže se v nich neztratí ani méně obeznámený čtenář. I to 
patří k pozitivům knihy. 

Jádro knihy samozřejmě tvoří bojové operace a  nasazení regimentu 
na frontách světové války. Úvodem se stává mobilizace, vyhlášená na konci 
července 1914, jejíž průběh v Hradci Králové Lukáš Dulíček podrobně při-
bližuje, a to nejen slovem, ale i za použití fotografi cké dokumentace. Netřeba 
zdůrazňovat, že text tím nabývá na barvitosti. Na frontu příslušníci 18. pěší-
ho pluku odjeli dne 8. srpna 1914. Zajímavou informací může pro čtenáře být 
fakt, že v řadách královéhradeckého 18. pěšího pluku prošli první světovou 
válkou např. Karel Poláček či Jaroslav Medek, bratr legionáře a známého spi-
sovatele Rudolfa Medka. Jejich vzpomínek ostatně Lukáš Dulíček v textu své 
knihy také využívá. 

Snaha o uchopení válečného angažmá 18. pěšího pluku kladla na Luká-
še Dulíčka nemalé nároky, už proto, že jeho příslušníci působili na  něko-
lika frontách. Hlavní svazek pluku operoval především na  haličské frontě, 
detašovaný II. prapor pluku byl nasazen na srbské a následně italské frontě, 
přičemž na sočské a korutanské frontě působil také detašovaný III. prapor 
pluku. Ačkoliv většinu času světové války 18. pěší pluk strávil na východní 

1 Viz Fučík, Josef: Osmadvacátníci. Spor o českého vojáka I. světové války. Praha 2006. 
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frontě, podceňovat nelze ani působení jeho příslušníků na  Balkáně a  pře-
devším na  italské frontě, kam byl v  létě 1915 převelen z  balkánské fronty 
také detašovaný II. prapor 18. pěšího pluku. Na jižní frontě se osmnáctníci 
zapojili např. do řady krvavých konfl iktů na řece Soči a prosluli především 
obranou rakouského opěrného, leč nehostinného postavení na strmých sva-
zích Julských Alp, na Mrzlém Vrchu, odkud rakouská armáda kontrolovala 
přístup k Soči i komunikaci z Tolminu do Kobaridu. Na frontě pak přísluš-
níci 18. pěšího pluku setrvali až do samotného konce války v listopadu 1918. 

Nemá smysl zde převyprávět válečné působení 18. pěšího pluku, které 
Lukáš Dulíček velmi podrobně vykresluje na  základě ofi ciálních (kvitovat 
je zapotřebí hlavně využití fondů vídeňského Válečného archivu, bez něhož 
by tato práce byla stěží možná), ale i vzpomínkových pramenů, což dodává 
jeho textu nejen na čtivosti, ale především potřebný lidský rozměr. Důležitou 
součástí knihy je obrazová dokumentace. Lukáš Dulíček shromáždil rozsáhlý 
soubor fotografi í, zachycujících válečné nasazení 18. pěšího pluku, který jeho 
výklad výtečně doplňuje a přibližuje tak čtenáři každodenní válečnou realitu. 
Ty dále doplňují početné mapové přílohy, které napomáhají zasazení líče-
ní do  prostoru. Také shromáždění této obrazové dokumentace vyžadovala 
od autora jisté úsilí, neboť především fotografi e v drtivé většině pocházejí ze 
soukromých sbírek. 

Lukáš Dulíček se ovšem v knize nesoustředí jen válečné operace, nýbrž 
představuje také osudy náhradního praporu 18. pěšího pluku, který působil 
nikoliv na  frontě, ale v  zázemí. Od  jara roku 1915 byl tento prapor přelo-
žen z  Hradce Králové do  České Lípy, což představovalo běžný postup, jak 
eliminovat nacionalistickou agitaci především (avšak nejen) u dominantně 
neněmeckých útvarů. Do domovského Hradce Králové takto naopak přišla 
jednotka uherského 39. pěšího pluku z Debrecína. V rámci svého působení 
na Českolipsku se pak příslušníci náhradního praporu 18. pěšího pluku po-
díleli na potlačení známé vzpoury v Rumburce v květnu roku 1918. Tato kau-
za je o to zajímavější, že také u náhradního praporu 18. pěšího pluku se v téže 
době objevovaly případy hromadné neposlušnosti, jak Lukáš Dulíček nevá-
há upozornit. Celá kauza tak přináší další vhled do válečné každodennosti 
a psychiky českého vojáka na sklonku války. Nelehkou situaci pak s ohledem 
na národnostní skladbu na severu Čech náhradní prapor královéhradeckého 
18. pluku zažil i po vyhlášení Československé republiky, do jejíchž služeb se 
jeho členové ihned přihlásili. 

Po válce byl 18. pěší pluk začleněn do armády Československé republiky, 
a  to zprvu pod svým tradičním číselným označením. Část útvaru se ještě 
v roce 1919 zapojila do bojů na Slovensku. Až po unifi kaci v roce 1920 byl 
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tradiční 18. pěší pluk sjednocen s legionářským 4. pěším plukem „Prokopa 
Holého“. Tradice někdejší „osmnáctky“ však žila nadále, jak Lukáš Dulíček 
v závěrečných pasážích své knihy ukazuje. Další reorganizace proběhly v le-
tech 1951, 1955 a 1962, datem konečného zániku jednotky, jejíž historie sa-
hala až do 18. století, je však teprve rok 1966.

Kniha vychází z autorovy magisterské diplomové práce, obhájené v roce 
2014 na  Masarykově Univerzitě v  Brně. Diplomová práce se však zabýva-
la pouze působením hlavního svazku 18. pěšího pluku, pro knižní vydání 
ji tedy Lukáš Dulíček rozšířil o  pasáže, zabývající se oběma detašovanými 
prapory, což lze jen ocenit. Výsledkem je kvalitní, až vyčerpávající zpracování 
válečného působení jednoho z regimentů rakousko-uherské armády. Právě 
pečlivost a nadšení, se kterým Lukáš Dulíček k uchopení svého tématu při-
stoupil, je zárukou, že jeho kniha neskončí jen v knihovnách zájemců o ději-
ny regionu východních Čech, ale má potenciál oslovit širší spektrum zájemců 
o vojenské dějiny. 

Lukáš Dulíček se v  závěru vymezuje proti dehonestujícímu pohledu 
na české vojáky, kteří světovou válku absolvovali v uniformě c. k. armády, 
optikou Haškova Švejka. Správně upozorňuje, že „švejkovat“ se na frontě ne-
dalo a pro české vojáky byla válka stejně vážnou záležitostí, jako pro vojáky 
dalších zúčastněných armád, což ostatně výmluvně demonstrují pomníky 
padlých, stojící téměř v každé obci v České republice. Ostatně sama jeho kni-
ha je jistou nadějí, že sto let od prvního celosvětového válečného konfl iktu 
jsme schopni podívat se na  tehdejší události objektivně a bez toho, aby se 
do interpretace historie vnášely hodnotící soudy podle toho, na které straně 
kdo stál. Dulíčkova kniha o 18. pěším pluku rakousko-uherské armády, který 
se stal důstojným soupeřem dohodových vojsk i československých legií, totiž 
vyšla zásluhou Jednoty Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi. 
Lze tak doufat, že se skutečně blýská na lepší časy a historie se stává histo-
rií, bez vlivů politiky. Stejně tak lze jen doufat, že publikaci Lukáše Dulíčka 
budou v budoucnu následovat další stejně kvalitní počiny o historii dalších 
útvarů. 

Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Společenskovědní oddělení – historické pracoviště
Opletalova 334
500 01 Hradec Králové
Česká republika
e-mail: j.sramek@muzeumhk.cz 
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Junek, Václav: 
Triumf vůle anebo zoufalství 
nacionálněsocialistického 
(a protektorátního) filmu. 
Nakladatelství Olympia, Velké Přílepy 2017, 
152 s. + 48 s. příloh. 

Tereza Laipertová1

V době Protektorátu Čechy a Morava měla kinematografi e na obyvate-
le země silný vliv, a to jako médium, které napomáhalo chvilkovému úniku 
z válečné reality, ale také jako efektivní prostředek propagandy. Se stejným 
účinkem se natáčely fi lmy také v  německém prostředí. Tohle působení 
na populaci si uvědomoval od počátku svého politického působení Joseph 
Goeb bels, který dokázal sílu kinematografi e využít ve prospěch nacistického 
politického myšlení. 

Václav Junek se na  rozdíl od  mnoha českých autorů věnujících se fi l-
mové kultuře v Protektorátu Čechy a Morava zabývá také německou fi lmo-
vou historií. Kniha neobsahuje monotónní výčty všech natočených snímků 
ve zmíněné době, ale ve stručnosti se zaobírá vznikem fi lmového průmyslu 
a jeho postupným vývojem. Součástí jsou také osudy vybraných německých 
fi lmových tvůrců a herců, kteří se svou účastí podíleli na vytváření podoby 
kinematografi e Třetí říše. Do svého bádání zahrnul také výstavbu fi lmových 
dílen v Babelsbergu v Postupimi a Barrandovských ateliérů v Praze, přičemž 
porovnává jejich kapacity a možnosti využití. 

Struktura monografi e je chronologická a rozdělená do šesti krátkých ka-
pitol, které jsou tematicky rozvrženy do dalších menších podkapitol. Každou 
ze šesti částí uvádí fotografi e s námětem z doby následující kapitoly, pod je-
jímž názvem je vždy uveden výrok herečky, autora či politika daného období 
související s nadcházejícím textem. Uprostřed monografi e se nachází obra-
zová příloha, kterou tvoří časově sestupné fotografi e herců a hereček, fi lmo-
vých tvůrců, soudobých politiků, nadále natáčecích ateliérů a staveb a také 
fi lmové plakáty a mapy dokreslující éru, které je kniha věnována. Na konci 
knihy najdeme doslov a poděkování, galerii známých německých a českých 

1 Autorka je interní doktorantkou Katedry historických věd, Fakulty fi lozofi cké na Západočes-
ké univerzitě v Plzni.
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herců a hereček a snímků, které by dle autora měli lidé znát, jmenný rejstřík, 
chronologicky seřazená důležitá data z let 1908–1945, prameny a literaturu. 

Knihu uvádí osm tvrzení a výroků o snímcích a kinematografi i, na které 
navazuje autorovo vysvětlení, jakým způsobem sbíral materiál k této knize. 
Vysvětluje také, proč se zabýval německou i českou kinematografi í již od své-
ho počátku. První kapitola se jmenuje Černobílý a němý pravěk a je rozděle-
na na čtyři části, v nichž se autor zaobírá rozdílem mezi Berlínem a Prahou 
v letech po skončení první světové války až do sedmdesátých let 20. století, 
krátkým rozborem literatury zabývající se kinematografi í, situací v Evropě 
před a po Velké válce a vznikem kinematografi e v Paříži roku 1895.

Druhá část díla Zlatá éra se v osmi kapitolách věnuje fi lmovým atelié-
rům v Babelsbergu, které začaly být v provozu již v roce 1912, nadále v krát-
kosti vývoji celosvětové kinematografi e ve  Francii, Americe, Anglii, Itálii, 
severní Evropě, v  Rusku i  v  Čechách a  více dopodrobna německé fi lmové 
produkci od  konce 19. století do  roku 1933. V  rámci tohoto bloku autor 
představil jednoho z prvních úspěšných německých fi lmových podnikatelů 
Carla Schleussne ra, díky němuž získaly ateliéry v Babelsbergu svou podobu, 
v nichž byl prvním celovečerním snímkem natočeným v únoru 1912 Tanec 
smrti od dánského režiséra Urbana Gada. Dalším důležitým milníkem v ději-
nách německé kinematografi e, který Václav Junek neopomenul poznamenat, 
byl vznik podniku Universum-Film-AG (UFA) v prosinci 1917, jehož zakla-
dateli byli nejvyšší polní velitel císařské armády polní maršál Paul von Hin-
denburg a její vrchní ubytovatel generál Erich Ludendorff , což svědčí o tom, 
že již v této době si němečtí vrcholní politici uvědomovali potenciál fi lmové-
ho průmyslu. Také následující tři části této kapitoly se zabývají historií výše 
zmíněných fi lmových dílen.

Ve  třetím oddíle Hnědá léta se čtenář v  průběhu sedmi kapitol sezná-
mí s ministrem propagandy dr. Josephem Goebbelsem, který z UFY vytvořil 
cenný nástroj nacistického režimu a z Babelsbergu pobočku svého minister-
stva, s režisérkou Leni Riefstahlovou, která si až do své smrti nesla přízvisko 
Hitlerova fi lmařka a podle jejíhož dokumentárního fi lmu o sjezdu NSDAP 
v roce 1934 v Norimberku Triumf vůle se jmenuje tato kniha, a s režisérem 
německého antisemitského snímku Žid Süβ Veiten Harlanem. Součástí toho-
to oddílu jsou tři krátké části o fi lmech natočených za nacionálního socialis-
mu a dalších fi lmových výrobnách. 

Kapitola Jak bylo tenkrát u nás doma? (Sláva fi lmařů první Československé 
republiky) vypráví v devíti oddílech o vzniku a dějinách českého fi lmu, prv-
ních úspěších, fi lmařích a  podnicích, které produkovaly české celovečerní 
snímky. Mezi nejznámější patřila fi lmová výrobna A–B podnikatele Miloše 
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Havla, jehož zásluhou zůstává založení a dokončení stavby Barrandovských 
ateliérů v roce 1933. V této době se jednalo o fi lmové dílny s nejmodernějším 
technickým vybavením i zázemím, kterého využívali tvůrci z Paříže i Berlí-
na. V této kapitole autor rozdělil české herce do čtyř kategorií (charakterové; 
interesantní mladé; frakmany, milovníky a elegány; komiky) a více se zamě-
řil na Vlastu Buriana, který vždy pro protektorátní fi lm znamenal kasovní 
úspěch. Na samotném konci této části zmínil změnu politické situace v Čes-
koslovensku v  roce 1937, s  čímž souvisela transformace fi lmového žánru 
a vzniku snímků jako Svět patří nám a Bílá nemoc. 

Důležitou částí této monografi e je pátá kapitola Bída protektorátu, která 
začíná dvěma oddíly o obsazení území Čech a Moravy a kritikou autora těch 
historiků, kteří se zabývají tímto obdobím se stále stejnými odsudky. Text 
následně pokračuje výroky českých fi lmových umělců o životě v Protektorá-
tu Čechy a Morava, správním uspořádáním protektorátního fi lmu, vývojem 
ateliérů na Barrandově a tématem kolaborace, ve které se větší měrou zmínil 
o Čeňku Šléglovi, Lídě Baarové, Vlastovi Burianovi a snímcích Jan Cimbura 
a Velká přehrada.

Poslední část knihy se nazývá Účet za vstupné do „ráje iluzí“ a zpočátku se 
věnuje autorovu pátrání po mapě Berlína z předválečné doby, protektorátním 
fi lmům natočeným v letech 1944–1945 a osudům vybraných protektorátních 
a říšských fi lmových herců po ukončení druhé světové války. Na konci textu 
se autor zamýšlí nad tím, zda českým hercům stálo jejich několik desetiletí 
poválečného zoufalství za pár let skutečného triumfu, ale zároveň jejich díla 
hodnotí jako kvalitní, díky čemuž se těší zájmu nových generací.

Monografi e Václava Junka nabízí netradiční propojení německé a české 
kinematografi e z let 1892–1945 v jedné knize, čímž je přínosem pro všech-
ny čtenáře, kteří se zajímají o fi lmovou kulturu především z let 1939–1945 
z českého a německého prostředí. Autor při sepisování svého díla využil hoj-
né množství vydané literatury, archivních pramenů a soukromého archivu 
Dr. Václava Hromádky. Kniha je napsána odborným stylem pro specialisty 
zabývající se kulturou Protektorátu Čechy a Morava a Třetí říše, ale zaujme 
také laickou veřejnost. 

Mgr. Tereza Laipertová
Hradecko 55
331 41 Kralovice
Česká republika
e-mail: laiperto@khv.zcu.cz
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Nižňanský, Eduard a kol.: 
Obraz nepriatel’ a v propagande počas 
ii. svetovej vojny na Slovensku. 
Múzeum slovenského národného povstania, 
Banská Bystrica 2016, 143 s. 

Jana Burešová

Kniha slovenských odborníků prof. PhDr. Eduarda Nižňanského, CSc.1 
a  Zlatice Nižňanské, M.A., je doprovodnou publikací, v  podstatě katalo-
gem k předchozí výstavě pramenného tematického materiálu – politických 
a ideo logických dokumentů, projevů politiků, plakátů, tiskových článků, fo-
tografi í, karikatur atd. z období druhé světové války a společenskopolitických 
poměrů té doby na Slovensku. Jedná se o unikátní příspěvek k již mnohokrát 
zkoumanému a v mnoha odborných pracích popsanému a vysvětlovanému 
období samostatné Slovenské republiky, tzv. slovenského štátu, v  období 
současně probíhající druhé světové války. V  této publikaci se setkáváme 
s  inovativní ukázkou společenských a  politických poměrů na  Slovensku 
v  podmínkách státní samostatnosti, ale faktického područí a  podřízenosti 
nacistickému Německu.

Těžištěm knihy jsou vybrané typy písemných a obrazových pramenů. Stej-
ně tak cenný je úvodní a pak v menším rozsahu odborný výkladový komen-
tář autorů vždy v průběhu každé celé kapitoly. Jedná se o detailní vysvětlení 
historických procesů s odkazy na použité prameny a  související literaturu, 
ve velkém počtu z pera hlavního autora E. Nižňanského. 

Začátek knihy je věnován rozboru problému Kdo je „nepřítelem“ – K pro-
blému formování národní identity v období Slovenského státu (což je i název 
první kapitoly). Tento text je fundovanou historicko-sociologickou a  po-
litologickou studií s odkazy na početnou odbornou literaturu. Východisko 
ke zkoumání problému slovenského národa, respektive jeho ideologických 
a  politických představitelů v  první polovině 20. století, našli autoři v  eseji 
Umberta Eca Vytváření nepřítele.2 Obecným úvodem k  problematice celé 
knihy je Ecova teze, že mít nepřítele je důležité nejen pro to, abychom si 
1 Eduard Nižňanský působí na  Katedře všeobecných dějin Filozofi cké fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislavě. Jeho výzkum a z něj vystupující početné publikace jsou zaměřeny 
zejména na  problematiku holokaustu, nacismu a  mezinárodních vztahů v  první polovině 
20. století.

2 ECO, Umberto: Vytváření nepřítele a jiné příležitostné texty. Praha 2013.
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vymezili vlastní identitu, ale i k tomu, abychom si našli překážku, s kterou 
můžeme porovnávat svůj systém hodnot a na které můžeme při konfrontaci 
svou hodnotu předvést. Na tomto základě autoři konstatují, že problém hle-
dání vlastní identity, a to v rovině národní, náboženské, sociální a případně 
i v rovinách dalších, je možno chápat jako naprosto legitimní proces. Nachá-
zení odlišnosti ve společnosti je emocionálně i sociálně normální jev. Auto-
ři ale označují jako problematické, když se v určitém momentu tento jev či 
proces změní ve státem nařízenou direktivu ve smyslu My – Oni. V úvodním 
textu a pak tematicky v celé knize se pracuje s pojmy „přítel“ a „nepřítel“, kte-
ré jsou komentovány a vysvětlovány a hlavně bohatě ilustrovány dobovými 
prameny konce třicátých a začátku čtyřicátých let 20. století. 

Publikace je rozdělena do sedmi tematických kapitol z pohledu „přítel – 
nepřítel“: Pozitivní obraz nacistického Německa jako „přítele“ – Adolf Hitler 
jako „přítel“. Typologie obrazu „nepřítele“ v narativech a vizualizacích. Pro-
blém vnitropolitického „nepřítele“ Žida, Čecha, komunisty – vnitropolitický ob-
raz „nepřítele“ v době odboje – případ SNP. Československo, Češi, Eduard Beneš 
jako zahraničně politický „nepřítel“. Druhá světová válka a Slovensko. Velká 
Británie a USA, Winston Churchill a Franklin D. Roosevelt jako „nepřátelé“. 
Protihitlerovská koalice – „plutokracie a  židobolševismus“ jako „nepřátelé“. 
Pestré a početné dobové pramenné materiály dokazují, že válečná Slovenská 
republika pod vedením Hlinkovy Slovenské lidové strany chápala nacistické 
Německo jako „přítele na věčné časy“, protože tato diktatura mohla garan-
tovat existenci slovenského státu jen v případě, že vyhraje druhou světovou 
válku. Jednou z  výstižných ukázek toho vědomí je citát jedné z  hlavních 
osobností slovenského státu J. Tisa: „ Všichni mi dáte za pravdu, když řeknu: 
nedej bože, aby to Němec prohrál. Všichni Židé, a jim podobné elementy by 
přišli zpět. Musíme si uvědomit, že dnešní zápas – jako říkal Adolf Hitler – 
celá tato válka, je válkou sociální, je válkou proti plutokracii, proti světovému 
židovskému kapitálu. Proto se oni nechtějí tak snadno poddat.“3

V komparaci s těmito slovenskými vládními prameny jsou představovány 
prameny německé provenience, které formu a hlavně délku trvání „přátel-
ství“ Německa a Slovenska tak jednoznačně „na vždy“ neviděly, právě na-
opak. Mnohé výroky, např. německého vyslance H. Bernarda na Slovensku, 
dokládají, že po určité době, zejména po vítězství ve válce, by se Německo 
rozhodlo geopolitické poměry ve střední Evropě pravděpodobně uspořádat 
jinak.

Naprosto unikátní pramen co do možnosti způsobu vyjádřit názor na zá-
važné dobové politické skutečnosti či dobový odhad vývoje, jsou politické 

3 Nižňanský, E.: c. d., s. 139. Citováno z novin Slovák, 1. 10. 1940, s. 1.
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karikatury, např. protispojeneckého charakteru, kde poukazují na sílu Ruska 
ve vztahu k anglosaským spojencům, a mnohé další.

Kniha je velmi názorným zdrojem pro doložení společenskopolitické 
a  také každodenní atmosféry ve slovenském státě. Je vhodná jako doplněk 
klasické odborné literatury, neboť se jedná o pestrý soubor písemných a ob-
razových pramenů ilustrujících podmínky a atmosféru doby druhé světové 
války na území Slovenska. Svou užitečnost má bezpochyby jak pro odbornou 
historickou a politologickou veřejnost, tak pro studijní účely, nejen historie, 
ale všech společenskovědních disciplín a oborů.4

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.
Katedra historie
Filozofi cká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Třída Svobody 8
779 00 Olomouc
Česká republika
e-mail: jana.buresova@upol.cz

4 Publikace je svým způsobem zpracování, jazykovým stylem a strukturou a výběrem ikono-
grafi e bezpochyby zajímavá i pro doplnění studia společenskovědně zainteresovaných středo-
školáků. 
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Holdenová, Wendy: 
Narodily se, aby přežily. 
Mladá Fronta, Praha 2016, 311 s.

Martin Lang1

Snaha nacistů o fyzickou likvidaci židovské populace byla beze sporu jed-
ním z největších válečných zločinů. Konečné řešení židovské otázky ujednali 
nacističtí funkcionáři na konferenci ve Wannsee, 20. ledna 1942. Nedlouho 
poté začali být židé z Německem obsazených území systematicky vyvražďo-
váni ve vyhlazovacích táborech. Do historie se tak černým písmem zapsala 
jména jako Belzec, Sobibor, Treblinka, Chełmno, Majdanek nebo Aus chwitz-
Birkenau (Osvětim-Březinka), kde během druhé světové války zahynuly mi-
liony lidí. 

Holocaust stojí poměrně často v zájmu historiků a tak existuje bezpočet 
publikací zabývajících se tímto tématem, ať již snažících se pojmout celou 
jeho historii (např. Černá zem od Timothyho Snydera), nebo prostřednic-
tvím zážitků dobových účastníků přiblížit tehdejší události dnešnímu čtená-
ři. Britská spisovatelka Wendy Holdenová se rozhodla k dějinám holocaustu 
přispět druhou zmíněnou variantou. Ve své knize nazvané Narodily se, aby 
přežily předkládá veřejnosti příběh tří těhotných žen – Češky, Polky a Sloven-
ky, které byly v roce 1944 transportovány do Osvětimi. Wendy Holdenová 
přitom zmíněné ženy, které se navzájem vůbec neznaly, sleduje již od jejich 
dětství a dospívání, přes vyrovnávání se se záváděním protižidovských zá-
konů, jejich zadržení a transport do Osvětimi, následně Freibergu a Muat-
hausenu, kde pak došlo k jejich osvobození americkou armádou, až k jejich 
poválečným osudům.

Struktura monografi e je vyvážená, text je rozdělen do deseti kapitol, do-
plněných o dobové fotografi e, které se nacházejí také na předsádkách knihy. 
Součástí je také seznam lidí, o nichž se v textu hovoří, umístěný na konci pu-
blikace. Před úvodní kapitolou je navíc k dispozici mapa střední Evropy s vy-
značenými důležitými místy, o nichž je v knize řeč, sloužící k lepší orientaci 
čtenáře. Součástí publikace je také bibliografi e použité literatury a archivních 
pramenů, i seznam rozhovorů učiněných samotnou autorkou.

Ve třech úvodních kapitolách seznamuje autorka čtenáře s předválečným 
a posléze i válečným životem uvedených žen. Jedná se o velice zajímavou část 
knihy, neboť každá z žen pocházela z jiného společenského i geografi ckého 

1 Autor recenze je doktorantem na Západočeské univerzitě v Plzni.
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prostředí. První z nich – Priska Löwenbeinová – své mládí strávila ve Zla-
tých Moravcích na jihozápadním Slovensku, kde vystudovala tamní gymná-
zium a stala se učitelkou. Se svým manželem se v důsledku stupňujících se 
protižidovských nařízení přestěhovali posléze do Bratislavy, kde doufali, že 
budou, jakožto židé, méně nápadní. Čtenáři je tak předložen popis situace 
židovských rodin nejen v menších slovenských městech, ale také v samotné 
Bratislavě. Autorka se zde zároveň stručně věnuje politice Tisovy vlády a její 
spoluúčasti na transportech slovenských židů do koncentračních táborů.

Rachel Abramczyková pocházela z  Pabianic nedaleko Lodže, druhého 
největšího polského města. V  Polsku existovaly protižidovské předsudky 
již dávno před nástupem nacistů k moci, avšak Rachel se se svým bohatým 
manželem bez problému asimilovala. Po obsazení Polska německou a sovět-
skou armádou vzniklo v německé části polského území několik židovských 
ghett. Osudy Rachel a její rodiny byly spojeny hned se třemi těmito ghetty, 
a  tak má čtenář možnost seznámit se blíže s  podmínkami, které panovaly 
v ghettu v Pabianicích, Lodži a také Varšavě. Kromě každodenních zážitků 
zde čtenář nalezne také informace o jednotlivých Židovských radách, které 
měly na starosti chod takovýchto ghett. 

Anka Nathanová se narodila v  Třebechovicích pod Orebem, tedy asi 
13 kilo metrů od Hradce Králové. Před válkou studovala na Karlově univer-
zitě a část života tak strávila v Praze. Nejzajímavější částí této kapitoly však 
jsou řádky věnované terezínskému ghettu, kam byla Anka transportována 
v roce 1941. Wendy Holdenová se zde na několika stránkách věnuje terezín-
skému kulturnímu životu a jeho zástupcům. Anka se dokonce osobně znala 
s dirigentem terezínského orchestru Karlem Ančelem. Do Terezína byli navíc 
posláni také židé z Dánska, jehož vláda se brzy začala ptát, kde jsou a jak je 
s nimi zacházeno. Nacisté proto souhlasili s návštěvou delegace Mezinárod-
ního červeného kříže v Terezíně. Pro tyto účely byla část ghetta „zkrášlena“ 
a vězni byli nuceni pro zástupce červeného kříže sehrát „divadlo“ o bezsta-
rostném životě. Autorka tuto událost neopomněla na několika stranách za-
chytit. 

Všechny tři měly stejný osud, a sice transport do koncentračního tábora 
Osvětim, kde strávily několik dní, než byly opět přesunuty jinam. Právě těm-
to okamžikům se věnuje čtvrtá kapitola monografi e, která je rozdělena na tři 
části, z nichž každá zachycuje osobní zážitky a vzpomínky jednotlivých žen. 
Čtenář zde navíc najde také stručnou historii vzniku táborového komplexu 
v Osvětimi. 

Prisca, Rachel i  Anka patřily mezi ty vitálnější a  zdravější vězeňkyně, 
byly proto vybrány pro nucené práce v Německu, což jim pravděpodobně 
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zachránilo život. Jejich novým působištěm se stal Freiberg, město vzdálené 
35 kilometrů jihozápadně od Drážďan. Zde byly ženy nuceny pracovat v to-
várně na  výrobu součástek do  letadel Arado (německý tryskový bombar-
dér). V páté kapitole se čtenář blíže seznámí s chodem této továrny, ale také 
se vztahy mezi vězeňkyněmi a dozorci, mezi kterými se našli tací, kteří byli 
ochotni ženám občas vypomoci. Čtenáře také mohou zaujmout autorkou za-
znamenané vzpomínky na stupňující se spojenecké letecké útoky, především 
pak zničující nálet na Drážďany, provedený 13.–15. února 1945. 

V  následující kapitole popisuje Wendy Holdenová chaotický a  spěšný 
transport žen z Freibergu do Mathausenu, jenž si vynutila situace na přibli-
žujících se frontách války. Tato cesta vedla přes tehdejší území Sudet a Protek-
torátu Čechy a Morava. Vlak byl přitom nucen mnohokrát měnit svoji trasu 
a udělat několik nedobrovolných zastávek. Dne 21. dubna dorazil na nádraží 
v Horní Bříze, městečka vzdáleného 13 kilometrů od Plzně, kde byl odstaven 
na vedlejší kolej, neboť mu rozbitá trať neumožňovala pokračovat dál na Pl-
zeň. Právě hodinám, které vězeňkyně strávily na hornobřízském nádraží, vě-
nuje autorka značnou pozornost. Přednostovi stanice Antonínu Pavlíčkovi 
se totiž podařilo zorganizovat potravinovou pomoc pro uvězněné, kterým 
byla, díky dobrovolné sbírce hornobřízských občanů, podávána bramborová 
polévka a bílý chléb. Autorka je přesvědčena, a dokládá to také výpověďmi 
pamětníků, že právě tento čin zachránil život většině ženám v transportu.

Strastiplná cesta sledovaných žen skončila v táboře Mathausen, jenž pa-
třil k nejtvrdším pracovním táborům vytvořených nacisty. Autorka zde líčí 
historii vzniku tábora a podmínky, které v něm panovaly. Holdenová věnuje 
prostor také vztahům mezi vězni a obyvateli města Mathausen, které se na-
cházelo pod kopcem, na němž samotný tábor ležel. Čtenář se tak dozvídá 
jak o lidech netečných k dané situaci, tak o lidech ochotných ženám pomoci. 

Vytouženou svobodu přinesli vězňům příslušníci 11. obrněné divize 
3. americké armády v sobotu 5. května. Obsahem osmé kapitoly proto jsou 
především vzpomínky uvězněných žen na osvobození, ale také samotných 
amerických vojáků, kteří byli často šokováni tím, co v Mathausenu spatři-
li. Autorka zde věnuje prostor také složité situaci, jež nastala bezprostředně 
po ukončení války v Evropě. Především bylo potřeba zajistit zdravotnickou 
péči pro miliony osvobozených lidí, prověřit jejich totožnost a  zajistit jim 
repatriaci do jejich vlasti. 

Závěrem sleduje autorka návrat Prisky, Rachel a Anky do jejich předvá-
lečných domovů a přináší čtenáři obraz složité poválečné situace v Polsku 
a Československu. Všem třem ženám nakonec podařilo dožít vysokého věku 
a udržet své děti naživu. Eva, Marek a Hana se narodili v posledních dnech 
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války ještě v nacistickém zajetí. Po čase se několikrát sešly v rámci různých 
výročních akcí, čemuž jsou věnovány poslední stránky knihy.

Publikace Wendy Holdenové přispívá k dějinám holocaustu především 
zachycením osobních vzpomínek jeho přímých účastníků. Kapitola zabývají-
cí se transportem vězňů z Freibergu do Mathausenu přes české území je pak 
obohacením regionální histografi e severního Plzeňska. Autorka využila při 
svém výzkumu značné množství archivních pramenů a její badatelské postu-
py a využité metody práce se ukázaly jako velice účelné. Především využití 
metody orální historie. Monografi e je psána popularizační formou a patrně 
zaujme především širší laickou veřejnost, nicméně může být užitečným zdro-
jem informací i pro odborníky.

Mgr. Martin Lang
Lipová 610
330 12 Horní Bříza 
Česká republika
e-mail: langy14@khv.zcu.cz
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Chenaux, Philippe: 
Katolická církev a komunismus v Evropě 
(1917–1989). Od Lenina k Janu Pavlu II.
Rybka Publishers, Praha 2012, 288 s. 

Marek Šmíd

V minulém roce se na pultě českých knihkupectví objevila zajímavá kni-
ha švýcarského historika Philippa Chenauxe (1959) Katolická církev a  ko-
munismus v  Evropě. Jejím autorem je profesor církevních dějin 20. století 
na Lateránské univerzitě v Římě, který k tématu církevních dějin publikoval 
již celou řadu monografi í, např. Mezi Maurrasem a Maritainem. Jedna gene-
race katolických intelektuálů (Paříž 1999) a Pius XII. Diplomat a pastýř (Paříž 
2003), z nichž prezentovaná Katolická církev a komunismus v Evropě je jeho 
první knihou, jež byla přeložena do češtiny.

Předkládaná kniha je rozdělena do  tří částí, řazených chronologicky. 
První kapitola (Mezi Skyllou a  Charybdou /1917–1945/, s. 12–89) pokrý-
vá první polovinu 20. století, druhá (Církev za  studené války /1945–1958/, 
s. 90–152) období od vzniku studené války do konce padesátých let a třetí 
(Od tání k pádu komunismu /1959–1989/, s. 153–231) časový úsek od pře-
lomu padesátých a  šedesátých let do konce studené války. Domníváme se, 
že autor poněkud nelogicky zvolil podtitul monografi e – Od Lenina k Janu 
Pavlu II.,– jenž mohl být spíše veden buď v linii papežské (Od Benedikta XV. 
k Janu Pavlu II.) či vůdcovské (Od Lenina ke Gorbačovovi), nikoliv slučovat 
obě roviny dohromady.

Autor detailně sleduje „stýkání a  potýkání“ Svatého stolce s  komunis-
tickými režimy ve 20. století. Odhaluje, že výhrady vůči politické ideologii 
komunismu vyslovil papež již v druhé polovině 19. století, a to v encyklice 
Quod apostolici muneris (1878), v soupisu osmdesáti vědeckých, sociálních 
a politických zásad, v tzv. Syllabu errorum (1894) a v sociální encyklice Re-
rum novarum (1891). Ve 20. století se Svatý otec Pius XI. (1922–1939), jenž 
osobně poznal hrůzy komunistického experimentu během svého působení 
na postu apoštolského nuncia ve Varšavě, vyslovil proti komunismu opětov-
ně v četných encyklikách ve dvacátých a třicátých letech (např. v encyklikách 
Quadragesimo anno /1931/ či Divini Redemptoris /1937/). V  tomto duchu 
pokračoval i  jeho nástupce Pius XII. (1939–1958), který v dekretu Svatého 
ofi cia dne 1. července 1949 exkomunikoval všechny křesťany, kteří vyznávají 
materialistickou a protikřesťanskou ideu komunismu. 

Historica Olomucensia 53–2017 (455–458)
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První kapitolu začíná P. Chenaux v období bolševického puče v roce 1917 
a závěru pontifi kátu Benedikta XV. (1914–1922), přičemž se papež domníval, 
že dramatické změny po první světové válce, zejména ruská revoluce, přiblí-
ží pravoslavnou zemi katolicismu. Autor následně analyzuje první kontakty 
mezi Sovětským svazem a Svatým stolcem prostřednictvím německých diplo-
matů v roce 1922 a rozčarování Rusů z katolických kněží, kteří byli do země 
vysíláni, což mělo za důsledek nízký počet konverzí ke katolicismu. Přelom 
dvacátých a třicátých let přiměl Svatý stolec k přehodnocení své dosavadní 
politiky, neboť Řím začal pociťovat obavy z pronikání komunistických myš-
lenek do církevních kruhů. P. Chenaux se však nevyhýbá ani dalším citlivým 
tématům meziválečného období, zejména událostem v Německu, Španělsku, 
Francii či Mexiku. Nejzajímavější pasáží první kapitoly je bezpochyby postoj 
Vatikánu k událostem 2. světové války,1 ale autor jim bohužel věnuje pou-
ze marginální pozornost (s. 81–89), zřejmě jimi nechce narušovat červenou 
nit celého příběhu, vztah Svatého stolce a komunismu. Nestrannost Svatého 
stolce po propuknutí druhé světové války pochopitelně neznamenala morál-
ní neutralitu, avšak v očích mnohých jeho kredit „nečinností“ bezpochyby 
utrpěl, ačkoliv absenci razantních kroků vůči pronásledované církvi a věří-
cím rozhodně nemůžeme označit za mlčení.

Druhá kapitola se podrobně věnuje událostem čtyřicátých a padesátých 
let 20. století a papežovým plánům na nové poválečné směřování katolicis-
mu. Po druhé světové válce totiž Pius XII. přehodnotil svůj dosavadní přístup 
k  demokraciím, které „rehabilitoval“ a  ocenil jejich svobodné náboženské 
prostředí pro rozvoj jednotlivce. V roce 1949, v souvislosti s nedávnými par-
lamentními volbami v Itálii, kde spolu soupeřily Komunistická strana Itálie 
a Křesťansko-demokratická strana, pak papež opětovně odsoudil komunis-
mus, jak již bylo řečeno výše. Následně, po spuštění železné opony na začát-
ku studené války, mělo papežství velký vliv na evropskou integraci, zejména 
na nově vzniklou Organizaci pro evropskou hospodářskou spolupráci. Situ-
aci v poválečném Československu se P. Chenaux věnuje na dvou stránkách 
(s. 135–136), kde čtenáře informuje o významu Jana Husa, zdiskreditování 
katolické církve během války na Slovensku a postoji československých bis-
kupů k nastupujícímu komunistickému panství včetně stručného nábožen-
ského vývoje v  letech 1948–1951. Jisté uvolnění politicko-náboženských 
poměrů přinesla Stalinova smrt v roce 1953, uvádí P. Chenaux. Závěrečnou 
část druhé kapitoly představuje pontifi kát papeže Jana XXIII. (1958–1963), 

1 Český čtenář má k tématu Svatého stolce v době druhé světové války k dispozici překlad knihy 
francouzského historika P. Bleta. Podrobněji: Blet, Pierre, Pius XII. a druhá světová válka 
ve světle vatikánských archivů. Olomouc 2001.
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jenž své četné diplomatické zkušenosti z Bulharska, Řecka a Turecka fruktifi -
koval při rozvíjení diplomatických styků se Sovětským svazem, čímž způsobil 
skutečnou revoluci ve vztahu Vatikánu k SSSR. 

Třetí kapitola prezentuje nejvřelejší období vzájemných vztahů, kdy se 
od druhého vatikánského koncilu Svatý stolec rozhodl zlepšit vztahy nejen 
s pravoslavnou církví – zastoupené na vatikánském koncilu moskevským pa-
triarchou Alexejem (1945–1970) –, ale též se samotným Sovětským svazem. 
Pokud tedy předchozí kapitola podrobně přibližuje tvrdé odsudky komunis-
mu od papeže Pia XII., Jan XXIII. je ve třetí kapitole líčen jako ten, kdo usiluje 
o zlepšení dosavadních vztahů. Oteplení vztahů přinesl rok 1961, kdy sovět-
ský vůdce N. S. Chruščov (1894–1971) gratuloval papeži k jeho 80. naroze-
ninám, resp. rok 1963, kdy papež přijal v audienci ve Vatikánu Chruščovovu 
dceru s  manželem. Janův nástupce na  postu římského pontifi ka Pavel VI. 
(1963–1978) se odklonil od kurzu Pia XI. a Pia XII., kteří „vyzývali“ ke kří-
žovému tažení proti ateistickému komunismu, přičemž v kontextu studené 
války prosazoval neutrálnější postoj Svatého stolce. Ve vztahu k východu byl 
nastartován dialog, což Svatý otec potvrdil v  pastorální konstituci Gaudi-
um et Spes (1965), kde komunismus jednoznačně neodsoudil – v porovnání 
s  dřívějšími tvrdými odsudky –, neboť by tím popřel své mírové poselství 
a touhu po politickém dialogu. 

Právě dialog s komunismem, místo jeho dosavadního odmítání, je prů-
vodním jevem papežské diplomacie po druhém vatikánském koncilu. Šede-
sátá léta jsou tak dobou jednání Svatého stolce se státy východního bloku; 
od roku 1963 jednal Vatikán s Československem a Maďarskem, od roku 1964 
s Jugoslávií a od roku 1966 s Polskem, přičemž tato jednání byla po sérii dlou-
hých a složitých vyjednávání korunována úspěchem a bylo dosaženo dohody. 
Vatikán na mezinárodní politiku od té doby již nerezignoval; v roce 1975 se 
zúčastnil konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách a stal 
se po dlouhé době významným partnerem pro jednání o  lidských právech 
a základních svobodách.

Slepou cestou se naopak ukázalo sbližování křesťanství a  komunismu 
v šedesátých letech, jakýsi pokus o symbiózu mezi oběma směry, které od-
ráželo spíše upřímný zájem katolíků o sociální otázku, nikoliv jejich zalíbení 
v marxismu a pro katolíky představovalo možné nebezpečí v podobě ztráty 
vlastní křesťanské identity ve  prospěch ideologie komunismu. Potvrzením 
tohoto rozchodu bylo vydání Solženicynova Souostroví Gulag v roce 1973, jež 
přinášelo rozčarování jak pro evropské levicové intelektuály, dosud sympati-
zující s komunismem, tak pro samotné církevní kruhy.
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Nástup papeže Jana Pavla II. (1978–2005), jenž měl přímou a  osobní 
zkušenost s komunismem, byl obrovským zděšením pro Moskvu. Papež se 
rozhodl pokračovat v intencích Pavla VI. ve sbližování mezi východem a zá-
padem – myšleno jak politicky, tak duchovně –, a jmenoval apoštoly sv. Cyrila 
a sv. Metoděje apoštoly Slovanů a spolupatrony Evropy. Současně zesílil důraz 
na občanské svobody; boj za otevřenou společnost byl jednoznačně spojován 
s tématem lidských práv a náboženských svobod. Papež podnikal četné cesty 
do zahraničí, mj. i do Polska (1979, 1983, 1987), kde agitoval za respektování 
duchovního rozměru člověka, jeho humanity a lidství. Odezvu v komunis-
tickém táboře nalezl Jan Pavel II. u sovětského politika Michaila Gorbačova 
(1931–dodnes), jenž se stal v roce 1985 generálním tajemníkem KSSS. Obě 
strany se sice shodovaly v akcentu na „emancipaci člověka“ ve společnosti, 
nicméně sovětský vůdce odmítal vzdát se socialismu a připustit vměšování 
Vatikánu do vnitřních záležitostí impéria. Ke změně jeho přístupu došlo ještě 
před jeho návštěvou ve Vatikánu v prosinci 1989 – zřejmě se tak stalo v létě 
1989, – takže se církev stala v zemích východního bloku významnou silou 
v čele občanské společnosti za svobodu a demokracii v závěru studené války. 
Po pádu sovětského impéria v roce 1991 se tak zhroutil komunistický režim 
a s ním padla o poslední křesťanská hereze – komunismus, vyslovil se v zá-
věru knihy P. Chenaux. 

Kniha vychází z četných italských, francouzských, anglických a němec-
kých studií a autorova dlouholetého výzkumu v Tajném vatikánském archivu. 
Pro českého čtenáře může být zajímavým doplněním, že reálie z Českoslo-
venska čerpá autor z cizojazyčných studií politologa a historika J. Rupnika, 
politologa M. Nováka a historičky E. Hrabovec. Překlad knihy z francouzšti-
ny je pečlivý a kvalitní. Knihu doplňuje podrobný poznámkový aparát, chro-
nologický přehled hlavních událostí let 1917–1989 a  přehled bibliografi e, 
řazený po jednotlivých kapitolách. Monografi i tak můžeme doporučit jako 
jednu z prvních učebnic vzájemných styků mezi Svatým stolcem a sovětským 
impériem.

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Historický ústav 
Filozofi cká fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
Česká republika
e-mail: smidma@seznam.cz
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Mgr. Hana Ferencová, Ph.D.

Mgr.  Hana Ferencová graduated in History and English Philology at 
the Faculty of Arts, Palacký University Olomouc. Currently, she works at 
the Department of History of the same university where she also fi nishes 
PhD study programme in General History. She deals with Early Modern era, 
especially history of England, English theatre and travelling.

Christian, Turk or Jew? Th e Character of a Convertite in the Eyes of 
Elizabethan and Early Stuart Playwrights

Th e paper deals with a representation of conversion and a convertite in 
literature – through Early Modern English theatre. On the basis of selected 
Elizabethan and Early Stuart tragedies and comedies the article shows how 
English playwrights thematised the issue of conversions, how they created 
a  character of a  convertite and refl ected his motivation to convert as well 
as tools, which they used to construct religious identity of a  converting 
character. 

PhDr. Jiří Jurok, Csc.

PhDr. Jiří Jurok, CSc. focuses on the Hussite era, the Bohemian 
Reformation, comenology, history of nobility as well as economic, cultural 
and regional history. He is an author of hundred  articles and fi ve monographs.

Peace and Propagandistic Missions of King Jiří of Poděbrady 
in Years 1461–1467

Th e article deals with peace and propagandistic missions of king Jiří of 
Poděbrady in the years 1461–1467. Th e topic is discussed in the context 
of his peace plan for the league of Christian European states, so-called 
Parliament, and anti-Turkish alliance in times of their genesis, negotiations 
and breakdown in the year 1464.
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Mgr. Martina Kratochvílová

Mgr. Martina Kratochvílová gratuated in History at the Department of 
Historical Sciences of the Faculty of Arts, University of West Bohemia in 
Pilsen, where she is currently an doctoral student of the second year of the 
history program. She focuses on the study of modern history, especially the 
second half of the nineteenth and early twentieth century, with special regard 
to women‘s history, or so-called gender history. Currently, her research 
focuses on crime in a foresaid period, committed by both against and by 
women. 

Th e fi ght for women’s suff rage in the Great Britain and the Czech lands 
in the years 1848–1928

Th e fi ght for women’s suff rage featured in the late nineteenth and 
especially in the fi rst two decades of the twentieth century one of the 
fundamental pillars of emancipation eff orts, previously promoted primarily 
through the development of female education, which eventually resulted 
in the transformation of gender, so far strictly separated (in fact bipolar), 
spheres of infl uence, and fi nally led to the signifi cant participation of the 
fairer sex in public aff airs. Th e presented study focuses on a comparison of 
the formation, development and results of the emancipation movement and 
the struggle to achieve political (and civil) equality of the fairer sex in the 
Great Britain and the Czech lands in the years 1848–1928. By emphasizing of 
the fundamental diff erences or, conversely, of the common features of both 
movements then the study tries to answer the questions: to what extent was 
the character of these emancipatory currents diff erentiated from each other; 
what was the reason for the mutual separation and if, despite the diff erent 
orientations and means used to achieve the appointed objectives, occurred 
between the two countries to a certain type of cooperation in the fi eld of 
women’s issues.

Mgr. Veronika Krištofová

Mgr.  Veronika Krištofová is a  doctoral student of Historical Sciences 
at the Department of Historical Sciences at the Faculty of Philosophy and 
Arts of the University of West Bohemia in Pilsen. She focuses on Japan 
and Korean history which is apparent in her publication activities. Th is 
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study originated as a  result of the project Th e Great Britain and the Meiji 
Restauration, no. SGS-2016-067, carried out at the Department of Historical 
Sciences, Sciences at the Faculty of Philosophy and Arts of the University of 
West Bohemia in Pilsen.

Kanghwa Treaty

Kanghwa Treaty represents the result of mutual relations between Japan 
and Korea, which underwent a  signifi cant change in connection with the 
Meiji restauration in Japan. Since 1868 Japan has begun to concentrate on 
the modernisation of the country with the aim to become equal to the West 
and at the same time, the state perceived itself as a power superior to other 
Asian nations, which was also negatively refl ected in the relation with Korea. 
As for Japan, Korean became a country rich in resources which were missing 
in Japan islands, a place suitable for export as well as defence and off ence 
military base. In this way, Japan decided to follow western powers’ and to 
open the Korean neighbour with the aid of gunboat diplomacy. Th e Unyo 
incident led to contracting unequal Kanghwa Treaty with Korea, which 
subsequently resulted in the confl ict with other Asian countries.

PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.

PhDr. Jan Lhoták, Ph.D. (born in 1982) is a lecturer at the Department 
of Historical Sciences at the Faculty of Philosophy and Arts of the University 
of West Bohemia in Pilsen. He is interested in Early Modern economic and 
social history with the focus on borough landed estates, economic problems 
of cities and tax development in the post-White Mountain period.

Some Observations on Seignorial Economy of Bohemian Royal Towns 
in the Eighteenth Century and its Study Opportunities (the Case of Sušice)

In the introduction, the article draws attention to unreliability of the 
summary of Th eresian land register for mapping royal towns’ management. It 
is supported by the case of Sušice, of which seven meyerhofs are subsequently 
characterized by its land area and reliability of known extents in the past.
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Mgr. Jan Lukáč 

Th e author is an external member of the Institute of History, Philosophical 
Faculty, University of Hradec Králové. He deals with history of Orlické 
Mountains in the period of 1918–1945, results of post war retribution and 
Sudeten German movement in north-eastern Bohemia. 

Small Retribution Decree in Zábřeh

In post war Czechoslovakia, amendment and realization of a new legal 
norm took place under the process of so-called national purge. Th e norm was 
legalized under the law no. 138/1945 about penalty of some crimes against 
national honour. On the basis of this law, penalty fi nding commissions were 
established, which worked under every District National Committee. Like 
in other district towns, this commission also emerged in Zábřeh, where the 
fi rst meeting was held on 7 January 1946. Hundreds of cases, which were 
infl uenced by the complicated national situation, so typical for this region, 
appeared before the commission in Zábřeh.

Mgr. Marián Manák, Ph.D.

Marián Manák (*1976) is the head of the Institute of History of Trnava 
University. He aims at general history of the fi rst half of the 20th century 
with the focus on policy of the USA, Czechoslovak-American relations 
and diplomacy during the Second World War (Európska poradná komisia 
a diplomacia USA v rokoch 1943–1945). Furthermore, he has published books 
about Trnava University (Insígnie a akademické obrady Trnavskej univerzity; 
Trnava University 1992–2012) as well as regional history (Drahovce…dejiny 
obce; Pečať našich predkov. Dejiny obce Krakovany) – both of them were 
awarded in the state competition Th e most beautiful monograph about 
village in Slovakia.

Formation and Activities of the Allied Body – 
European Advisory Commision in 1943–1945. 

(Brief Survey Based on the United States’ Archive Documents)

Th e expected defeat of the Axis states started more and more urgently 
to recognise a  necessity of establishing a  mechanism that would ensure 
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a  closer co-operation between the U.S.A, the U.S.S.R and Great Britain in 
solving European issues, resulting from the war development. Th e powers 
agreed upon the establishment of the Political-Military Commission, but the 
members of this body did not meet at all. At the conference of the ministers of 
foreign aff airs of the Big Th ree in autumn 1943 the Consultative Committee 
for Italy was established and so was the European Advisory Commission. Th e 
fi rst meeting of the commission was held on 14 January 1944, the last one on 
6 September 1945. During its existence, the commission dealt with a number 
of questions concerning a post-war administration of Europe, focussing on 
Germany.

Mgr. Magdaléna Marjaková

Mgr.  Magdaléna Marjaková graduated in History at the University of 
Presov. Currently, she is an internal doctoral student at the Department 
of History of the Faculty of Arts, the Palacký University Olomouc. She 
concentrates on cultural history of Early Modern Hungary with the focus on 
sepulchral monuments.

Early Modern Sepulchral Monuments in Gemer – Problem Introduction

Th e main objective of the research in the presented study are Renaissance 
and Baroque sepulchral monuments (tombstones, gravestones, epitaphs 
and mortuaries) situated in the Slovak region of Gemer. Th e article presents 
the initial introduction to the issue of sepulchral culture in Gemer and 
summarizes results of terrain research, which has been done in order to 
record a current state of monuments in this region.

PhDr. Marcel Martin

PhDr.  Marcel Martin graduated from the Faculty of Philosophy and 
Science of the Silesian University of Opava (Troppau), where he got 
a bachelor’s degree in Library Science and from the Faculty of Philosophy 
and Arts of the University of West Bohemia in Plzeň (Pilsen) with a major in 
European Cultural Studies. His thesis for a PhDr. degree entitled Byzantine 
Humanism and Revival of Greek Studies in Italy, 1360–1535 was defended 
in 2011. Currently he is a research worker at the Department of Philosophy 
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and History of Natural Sciences, Faculty of Natural Sciences of the Charles 
University in Prague. He has published articles mostly relating to these topics: 
Latin translations of Greek works in the 12th and 13th centuries; intellectual 
infl uence of (post-)Byzantine scholars within the Italian renaissance milieu 
and Italian adepts of Greek studies, collectors and book-dealers of the Greek 
manuscripts in Byzantium. Recently he prepares for print a  monograph 
entitled Th e Light from Byzantium: Greek Studies in Renaissance Italy, 
1360–1535. 

George Sarton (1884–1956): 
the Founder of the History of Science Branch

Present paper is dedicated to life and work of George Sarton (1884–1956), 
a  Belgian scholar with wide-ranging erudition and diff erent professional 
interests, a  founder of history of science as an independent academic 
discipline. Another goal of the paper is to delineate Sarton’s view of history 
of science as an instrument and very core of his concept of “new humanism”, 
which had the main purpose to bridge the gap between the exact and natural 
sciences on one side and humanities on the other one.

Mgr. Josef Mikulášek 

Mgr. Josef Mikulášek (* 1975) is a librarian and leader of the Department 
of Factual Description of the Moravian Land Library in Brno. He also studies 
PhD programme at the Department of Th eological Disciplines, Faculty of 
Th eology, University of South Bohemia, České Budějovice.

Th e Jesuit Konrád Maria Kubeš as the Representative 
of the Catholic Confessional Apology and Interpretation 

of Reformation Tradition in Interwar Czechoslovakia

Th e paper briefl y describes and critically evaluates confessional apology 
and interpretation of reformation tradition of the Jesuit Konrád Maria Kubeš 
(1890–1967). Th e article examines Kubeš’s thinking and attitudes based on 
the analysis of published book and journal texts. Th e fi nal part of the paper 
shortly discusses Kubeš’s personality as a man of his time.
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Mgr. Jitka Rašková

Mgr.  Jitka Rašková graduated in History at the Palacký University 
Olomouc where she is an internal doctoral student. She focuses on social and 
political status of women during the Protectorate of Bohemia and Moravia.

Women’s National Council and National Partnership

Th e paper deals with the role of women in the National Partnership, 
which belonged to the only permitted political party in the Protectorate 
of Bohemia and Moravia. It concentrates on the establishment of this all-
national association as well as an unequal gradual integration of women 
which aroused a confrontation with members of women’s associations led by 
the chairwoman of Women’s National Council Františka Plamínková.

Mgr. Hana Seichterová

Hana Seichterová graduated in Archival Science in the year 2010 at the 
Institute of Auxiliary Historical Sciences and Archival Science, Faculty of 
Arts, Masaryk University Brno. Currently, she is an external doctoral student 
at the Department of History, Palacký University Olomouc and an archivist 
in the Olomouc branch of the Land Archive in Opava. She focuses on the 
offi  ce of sub-chamberlain in Moravia, history of towns in Early Modern 
period and sigillography.

Two Sixteenth-Century Instructions for Sub-Chamberlain of Moravia

Th e article deals with existing instructions for the offi  ce of a  sub-
chamberlain in Moravia. At fi rst, the content of the offi  ce was loosely defi ned 
but at the end of the 16th century the strict codifi cation was necessary to 
ensure the functioning of the offi  ce. Th e article includes the edition of two 
existing instructions for Moravian sub-chamberlains. 
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Mgr. Věra Soukupová, Ph.D.

Věra Soukupová earned a doctorate degree at the Charles University and 
Université Paris-Sorbonne with the focus on Chronicles of Jean Froissart. 
Currently, she participates in the project Collective Identity in Social Networks 
of the Medieval Europe of the University of Ostrava and moreover, she 
externally cooperates with the Centre for Medieval Studies AV CR in the 
project Cultural Codes and Th eir Changes in the Hussite Era.

Jean Froissart and Political Identities in France 
at the End of the Fourteenth Century

In historiography, Jean Froissart has been perceived as a pro-Burgundian 
or anti-Orléans chronicler. Nevertheless, the analysis of the passages 
connected to the protagonists of the French political scene of 1390s shows 
that he did not really engage in the personal defence of either emerging 
political party, or any other kind of collective identity.

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Doc.  PhDr.  Marek Šmíd, Ph.D.  (1979) is a  lecturer at the Institute of 
History of the Faculty of Philosophy, University of South Bohemia in České 
Budějovice. He focuses on foreign policy of the Holy See in the 20th century. 
He has published fi ve monographs Masaryk a česká Katolická moderna (Brno 
2007), Nepřítel: první republika. Radikalizace skupiny českých katolických 
intelektuálů v  letech 1918–1938 (Brno 2011), Arcibiskup František Kordač. 
Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika (Olomouc 2013; co-author 
P.  Marek), Apoštolský nuncius v  Praze. Významný faktor v  československo-
vatikánských vztazích v letech 1920–1950 (Brno 2015), Vatikán a první světová 
válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v  letech 1914–1918 (Brno 
2016), edition Československo a Svatý stolec. III. Diplomatická korespondence 
a další dokumenty 1917–1928, and more than sixty scientifi c papers in the 
Czech Republic as well as abroad. Since 2008 he has been systematically 
doing research in the Vatican Secret Archive in Rome.
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Th e National Association of Czech Catholics in the United States of America 
and its Support of Independent Czechoslovakia

Th e paper deals with the National Association of Czech Catholics in the 
United States of America and its support of independent Czechoslovakia in 
the period of the First World War 1914–1918. At the same time, it follows 
the development and transformation of relations of American Catholics 
of Czech origins to the Habsburg Monarchy. It describes concrete steps of 
representatives of the Catholic party in the USA who helped to change that 
and supported compatriotic fi ght for the national independence. Despite the 
fact that in the fi rst phase of the world confl ict it may be talked only about 
wishes of individuals (priest Oldřich Zlámal and lawyer Hynek Dostál), since 
1917 the support of Czechoslovakia became more massive. In periodicals, the 
newly established National Association of Czech Catholics openly declared 
the positive support of liberating actions as well as republican establishment 
of the future state. Various activities forced Catholics to correspond with 
the representatives of the Holy See and to persuade them to support newly 
emerging Czechoslovakia, similarly as representatives of the foreign resistance 
movement – T. G. Masaryk, E. Beneš and M. R. Štefánik. Although they were 
not successful, at least showed Czechoslovak public that interests of Catholics 
were not contradictory to ideas about the independent Czechoslovak state. 
Financial and political participation of American Catholics of Czech origins 
in liberating Czechoslovakia was also awarded by T. G. Masaryk aft er the end 
of the World War, who got in touch with them personally in May 1918.

Mgr. Šárka Velhartická, Ph.D.

Mgr.  Šárka Velhartická, Ph.D.  graduated in the fi elds Languages and 
Archaeology of Ancient Near East at Freie Universität in Berlin and Cuneiform 
and Ethnology at the Faculty of Arts, Charles University in Prague. She 
wrote her PhD thesis about the issue Cult Terminology in Old Hittite Texts. 
She primarily focuses on hittitology and languages of ancient Anatolia, 
comparative linguistics, linguistic anthropology and multilingual education. 
She deals with translation of Hittite cuneiform texts and history of cuneiform 
research, and is an editor of publications Bedřich Hrozný and 100 Years of 
Hittitology (Prague: National Gallery); Dopisy Bedřicha Hrozného literárním 
osobnostem (Prague: Memorial of National Literature) and Audias fabulas 
veteres. Anatolian Studies in Honor of Jana Součková-Siegelová (Leiden – 
Boston: Brill).
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Th e Agreement on the Publication of the Hittite Texts 
and the Decipherment of the Hittite Language

Th e article presents documents of the years 1913–1928 kept by the 
Archive of the German Oriental Society, which are the direct and original 
evidence of the beginning of the publication of texts that were discovered in 
Central Anatolia shortly before, and were written in cuneiform, up till that 
time unknown and incomprehensible language. Th eir publication was off ered 
two scholars – German orientalist Hugo H. Figulla and Czech philologist 
Bedřich Hrozný, who was working in Vienna. Materials, translated here into 
the Czech language, support negotiations about the participation of Bedřich 
Hrozný in this project as well as the stay of Hrozný in Istanbul before the 
outbreak of the First World War and a method of processing of those fi nds. 
Documents manifest extraordinary diligence and enthusiasm of Bedřich 
Hrozný and also the fact, why he himself was successful in the decipherment 
of the Hittite language.

PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.

Th e author gives lectures on Ancient history and Latin language at the 
Faculty of Philosophy and Science of the Silesian University of Opava. She 
is focused on Roman history, reception of Antiquity and history of Classical 
Philology in the Czech lands.

Th e Plaster Cast Collection of Works from Antiquity 
at the German Philosophical Faculty in Prague

Th e plaster cast collection of works of Antiquity used for study of students 
as well as professionals is currently presented in the Museum in Hostinné 
and in Duchcov Castle. It comes from exhibits which began to be collected by 
classical archaeologist Otto Benndorf for the undivided Charles-Ferdinand 
University. Th e greatest enlargement is dated back to the period of professors 
Petersen, Klein a Praschniker from the German Philosophical Faculty.
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Mgr. Petr Zajíček

Mgr. Petr Zajíček is an archaeologist of the Museum of the Těšín Region 
in Český Těšín. He graduated in History and Archaeology at the Department 
of History of the Faculty of Arts at the Palacký University Olomouc, where 
he is also a  doctoral student. He deals with a  foundation of towns, town’s 
colonization and medieval transformation of the Bohemian lands.

Litovel’s Charters of 1287 and 1291 in the Context of Town’s Colonization 
in the Bohemian Lands

Th e presented study analyses two charters of 1287 and 1291, which are 
connected with environment of, at that time, few decades old town of Litovel. 
Charters represents an outstanding source for early urban history because 
they clarify some aspects of that period, especially property expectation of 
magistrate’s offi  ce, a state before location, legal status of burghers and clearly 
stated laws.

Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.

Mgr.  Igor Zmetak, Ph.D (born in Trenčín, in 1965). Graduated from 
Comenius University in Bratislava, Slovakia, where he taught at the 
Department of Ethnology and Cultural Anthropology and did research into 
the history of ethnology, explorers’ routes and cultural changes from the 16th 
to the 20th centuries. Between 2002 and 2012 he participated in nationwide 
research into historical library documents and funds as a researcher in the 
Slovak National Library in Martin. Currently, he is working for the Institute 
Of Historical Sciences at Silesian University in Opava, Czech Republic.

Indigenous Peoples of Florida
in the Sixteenth Century Central European Travel Literature

Th e reports of the fi rst Europeans who met with the indigenous American 
cultures in the 16th century were subject to multiple stylizations. On one 
hand, there existed a conviction about a universal culture of the estates, with 
the king, aristocracy and subjects as known from Europe. On the other hand, 
an image of the bloodthirsty savages and cannibals lacking the full status of 
humans was present.
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Th e fact they tried to picture faithfully the native indigenous culture in 
both textual and pictorial part of their travel books on the discovering of 
Florida gives credit to Jacques Le Moyne de Morgues and Th eodor de Bry. 
Th e choice of the book illustrations is not at all restricted to the extreme 
phenomena in a cultural confl ict between the European civilization and the 
natives.

Translated by doc. PhDr. Jana Bérešová, Ph.D., Mgr. Hana Ferencová, Ph.D., 
Mgr. Martina Kratochvílová, Evan W. Mellander, Ph.D., Mgr. Věra Souku-
pová, Ph.D., Mgr. Juliana Zmetáková
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