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STUDIE
SEDMDESÁT LET DIDAKTIKY DĚJEPISU NA PEDAGOGICKÉ
FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY (1946–2015)

JAROSLAV VACULÍK
The study presented here concerns the development of history didactics at the Faculty of
Education at Masaryk University. It focuses on the first seventy years of work in this field
(1946–2015) when was represented by Jaroslav Kopáč, Stanislav Opatřil and Stanislav Julínek.
Key words: Masaryk university; Faculty of Education; Didactics of History; 1946–2015.
Pedagogické fakulty byly zřízeny v roce 1946 na univerzitách v Praze, Brně, Olomouci a Bratislavě, aby rozvíjely vědecko-výzkumnou činnost v pedagogických vědách a podílely se na zajišťování přípravy dosavadních i nových učitelů. Součástí této přípravy byla také metodika vyučování dějepisu, která byla zpočátku realizována pedagogickými semináři těchto fakult. Termín
metodika dějepisu byl používán až do konce 60. let 20. století, kdy byl nahrazen termínem teorie vyučování dějepisu, ze které se pak vyvinula oborová didaktika dějepisu jako součást obecné
didaktiky. Cílem práce je postihnout vznik a vývoj odborné disciplíny, která se nachází na pomezí historie a pedagogiky, na teprve po válce se formující pedagogické fakultě v Brně. Touto problematikou se dosud žádný autor nezabýval, jak vyplývá i z poznámkového aparátu. Při psaní
studie, která je věnována 70. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (MU),
byl použit chronologicko-problémový princip.
V době od vzniku Pedagogické fakulty MU do jejího dočasného zániku v roce 1953 pěstovali tento obor Jaroslav Kopáč a Stanislav Opatřil, oba z katedry pedagogiky. Jaroslav Kopáč
(1898–1982) již v roce 1936 vydal monografii nazvanou Vyučování dějepisu se zřetelem k některým novým směrům. Po zřízení Pedagogické fakulty MU si zapsal obory dějepis, zeměpis
a občanská nauka, které ukončil státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce Hlediska výběru učiva v nových dějepisech pro střední školy v roce 1950. Od roku 1952 působil jako
odborný asistent na katedře pedagogiky.
Kromě přednášek z dějin pedagogiky se věnoval spolu s Václavem Husou, Marií Pravdovou
a Janem Filipem přípravě nových osnov dějepisu (1952) a byl také spoluautorem nových dějepisných učebnic: Dějiny starověku,1 Dějiny středověku2 a Dějiny novověku,3 všechny také ve slovenském a maďarském překladu. V roce 1954 vydal s kolektivem Dějiny doby nové a nejnovější.4 K tomu byl výborně připraven, protože už ve třicátých letech zpracoval učebnice dějepisu
pro potřeby pokusné diferencované měšťanské školy v Humpolci.5 V roce 1953 předložil disertační
1
2
3
4
5

Dějiny starověku. Praha: SPN, 1949, 1953, 1954.
Dějiny středověku. Praha: SPN, 1949, 1953, 1954.
Dějiny novověku. Praha: SPN, 1949, 1952.
KOPÁČ, J. a kol.: Dějiny doby nové a nejnovější. Praha: SPN, 1954, 1955, 1956, 1957, 1988.
Týž: Pokusná diferencovaná měšťanská škola v Humpolci v letech 1929–1938. In: Za těsnější spojení školy se životem VI. Brno UJEP, 1966.
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práci Nový obsah metodiky dějepisného vyučování na střední škole, jejímiž oponenty byli profesoři František Kalousek a Boris Uher. Rigorózní zkouška proběhla 3. dubna 1953 u examinátorů profesorů F. Kalouska, Z. Hájka a B. Uhra. Již v roce 1947 psal o dějepisných osnovách na
škole 2. stupně.6 Informoval také o práci dějepisných kroužků v SSSR.7 Učinil rovněž metodické
poznámky k výuce dějin pravěku,8 středověku,9 americké občanské války,10 prusko-francouzské
války,11 Pařížské komuny,12 první světové války,13 Říjnové revoluce v Rusku,14 prvního odboje,15
meziválečném období.16
Publikační činnost Jaroslava Kopáče byla pochopitelně ovlivněna dobovou atmosférou padesátých let. V časopisu Pedagogika roku 1952 vydal např. přehled o práci v didaktice dějepisu po
roce 1929 s názvem Proti pozůstatkům reformismu v didaktice dějepisu17 a v časopisu Komenský otiskl stať Výchova k socialistickému vlastenectví.18 Soustavnou pozornost věnoval učebnicím dějepisu, mj. jejich ilustracím.19
Stanislav Opatřil (1907–1996) získal vysokoškolské vzdělání na nově založené Pedagogické
fakultě MU, kde studoval obory dějepis, zeměpis a občanská nauka. Po absolutoriu v roce 1949
předložil a v roce 1950 obhájil rigorózní práci na téma Občanskovýchovná funkce dějepisu (oponenti Karel Galla a Otokar Chlup). Habilitoval se v roce 1961 na Pedagogickém institutu v Brně,
kde byl v roce 1962 jmenován docentem. Vrcholem jeho vědecko-pedagogické kariéry bylo jmenování mimořádným profesorem pro obor pedagogika v roce 1971.
Opatřil publikoval řadu učebních textů pro posluchače pedagogické fakulty. V roce 1951 otiskl studii Kapitola o vyučování dějepisu na středních školách,20 v roce 1953 vydal Metodickou
příručku pro dějiny středověku,21 v letech 1956–1959 vydal dva díly učebnice Metodika dějepisu, věnované učebním a výchovným úkolům dějepisu a vyučovacímu procesu v dějepise.22
Zabýval se i zkušenostmi z historické práce v PO ČSM23 a prací s chronologickou linií.24 O využití muzeí ve školní praxi psal společně s Karlem Cignou.25 Přínosné byly i jeho stati o tematických shromážděních,26 práci s letopočty,27 samostatné práci žáků v dějepisu,28 učebně výchov-
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Týž: Dějepisné osnovy na škole II. stupně. Teorie a praxe, 1947–1948, s. 86–90.
Týž: Práce v dějepisném kroužku jedné střední školy v SSSR. Společenské nauky, 1948–1949, s. 120–121.
Týž: Paměť lidstva. Tamtéž, 1949–1950, s. 30–32 a 82–83.
Týž: Rozmach feudalismu. Tamtéž, 1949–1950, s. 125–126.
Týž: Sever proti jihu. Tamtéž, 1949–950, s. 320–321.
Týž: Válka prusko-francouzská. Tamtéž, s. 320–321.
Týž: Pařížská komuna. Tamtéž, 1949–1950, s. 321.
Týž: První světová imperialistická válka. Tamtéž, s. 366–368.
Týž: Velká říjnová socialistická revoluce. Tamtéž, 1949–1950.
Týž: Český a slovenský odboj. Tamtéž, 1949–1950, s. 370–372.
Týž: Krize kapitalismu. Tamtéž, s. 440–442.
Pedagogika, 1952, s. 481–488.
Komenský, 76, 1951, č. 2, s. 321n.
KOPÁČ, J.: K otázce ilustrací v učebnicích dějepisu. Dějepis a zeměpis ve škole, 5, 1962, s. 249–250.
Metodické stati pro vyučování společenských věd. Praha: SPN, 1951, s. 17–26.
OPATŘIL, S.: Metodická příručka pro dějiny středověku. Praha: SPN, 1953.
Týž: Metodika dějepisu I. Praha: SPN, 1956. 185 s.; TÝŽ: Metodika dějepisu II. Praha: SPN, 1959. 238 s.
Týž: Po stopách dávných Slovanů. Brno: Krajské nakladatelství, 1956.
Týž: Pásmo času v pedagogické praxi učitelů dějepisu. Brno: KPÚ, 1959.
CIGNA, K. – OPATŘIL, S.: Muzea ve školní praxi. Komenský 74, 1950, s. 334–337.
OPATŘIL, S.: Tematická shromáždění s dějepisným zaměřením. Dějepis ve škole 3, 1956, s. 352–358.
Týž: Letopočty v dějepisném vyučování. Dějepis ve škole 4, 1957, s. 349–357.
Týž: Význam samostatné práce žáků a možnosti jejího rozvíjení. Dějepis ve škole 5, 1958, s. 456–457; TÝŽ: Možnosti samostatné práce při vyučování dějepisu. Dějepis ve škole 5, 1958, s. 456–457.
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ných cílech,29 domácích úkolech,30 úkolech dějepisného vyučování31 a polytechnickém principu v dějepisném vyučování.32
Metodiku vyučování dějepisu a vlastivědy přednášel i v první polovině 60. let 20. století, kdy
byl spoluautorem učebnice Metodika vyučování vlastivědy pro pedagogické instituty, kde se
na 64 stranách zabýval základními metodickými otázkami dějepisného učiva vlastivědy.33 Byl
členem státní zkušební komise pro dějepis s didaktikou a dokonce vedl dějepisné exkurze, např.
v roce 1962 Po stopách národně osvobozeneckého boje na Slovensku.34 Ve Sborníku prací Pedagogického institutu v Brně publikoval také své stati z dějin moravského učitelstva.
Jako člen subkomise ministerstva školství pro dějepis spolupracoval při řešení otázek vzdělávání učitelů 2. stupně. Při zpracovávání rezortního úkolu Problémy metodiky dějepisu na školách 1. a 2. stupně obdržel v roce 1966 uznání ministerstva za práci koordinátora.
V souvislosti s návrhem na jmenování S. Opatřila mimořádným profesorem pedagogiky uvedl v roce 1971 vědecký pracovník Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV prof. dr. Josef
Novotný, že Opatřil „po svém příchodu na fakultu v roce 1947 se zaměřil na otázky didaktiky
(zejména metodiku dějepisného vyučování). Otázku dějepisu jako vyučovacího předmětu nepovažoval za málo důležitou, a to tím spíše, že dobře věděl, na jak nízkém stupni je a nadále klesá
úroveň vyučování dějepisu, kde panuje formalismus jako v málokteré jiné oblasti. Proto se
zamýšlel nad postavením dějepisu mezi ostatními vyučovacími předměty, studoval jeho účinnost
pro lidské poznání, jeho účinnost výchovnou, sledoval otázku vyučovacího procesu v dějepisu,
jeho občanskovýchovnou funkci a poslání. Zajímaly ho i metody a formy dějepisného vyučování
(jako jsou tematická shromáždění s dějepisným zaměřením), letopočty a jejich místo ve výuce
dějepisu aj.“.35 Prof. Novotný také zhodnotil publikační činnost navrhovaného a konstatoval, že
„tato soustavná a rozmanitá činnost S. Opatřila týkající se dějepisného vyučování v mnohém
příznivě ovlivnila stav dějepisného vyučování“.
Opětovné začlenění pedagogické fakulty do svazku univerzity v roce 1964 vytvořilo příznivé
podmínky pro rozvoj vědeckovýzkumné práce. Jedním z profilujících oborů na katedře dějepisu
se stala teorie vyučování dějepisu. Její rozvoj se datuje do konce šedesátých let, kdy byl započat
kolektivní výzkum problematiky využití textových pomůcek při výuce dějepisu na základní škole. Pozornost byla věnována také aplikaci regionálně historického bádání v dějepisném vyučování. K této problematice uskutečnila katedra vědecké konference v letech 1973 a 1976. Význam
vyučovacích pomůcek pro zvyšování efektivnosti výuky byl středem pozornosti vědeckých konferencí v letech 1979, 1983, 1986 a 1989. V roce 1977 katedra zajišťovala VII. mezinárodní sympozium historiků – didaktiků.
Od roku 1968 na katedře dějepisu přednášel didaktiku dějepisu Stanislav Julínek
(1931–2013), který na Pedagogické fakultě MU studoval dějepis, výtvarnou a občanskou výchovu. V lednu 1972 obhájil rigorózní disertaci na téma Zásada trvalosti a její význam ve vyučovacím procesu (examinátor Josef Maňák) a získal titul doktora filozofie (PhDr.). V tomto období se
podílel na přípravě výběru krásné literatury pro výuku dějepisu v 7. a 8. ročníku základní školy,
29
30
31
32
33
34
35

Týž: K otázce učebně výchovného cíle dějepisných hodin. Komenský 82, 1958, s. 600–605.
Týž: Domácí úkoly ve vyučování. Dějepis a zeměpis ve škole 1, 1959, s. 239–241.
Týž: K otázce cíle a úkolů dějepisného vyučování na ZDŠ. Dějepis a zeměpis ve škole 2, 1960, s. 22–23.
Týž: Polytechnický princip v dějepisném vyučování. In: Za těsnější spojení školy se životem. Praha: SPN, 1960,
s. 334–340.
Metodika vyučování vlastivědě. Praha: SPN, 1964.
Archiv Masarykovy univerzity (AMU), f. A 4, výroční hodnocení externí práce na oddělení dějepisu katedry dějepisu, občanské nauky a zeměpisu v roce 1961–1962.
Tamtéž, posudek prof. J. Novotného z r. 1971.
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zabýval se významem bibliografie pro regionální práci učitele dějepisu,36 zpracoval bibliografii
k metodice vyučování dějepisu,37 studoval problematiku spolupráce muzea a školy z hlediska
přípravy posluchačů dějepisu38 a provedl výběr vyučovacích pomůcek k vlastivědnému učivu
5. ročníku.39 Na sympoziu Statistisches Bild v Greifswaldu v roce 1972 hovořil o uplatňování
didaktické techniky při speciální didaktické přípravě posluchačů studia dějepisu. Podílel se rovněž na pracích spojených s úpravami učebních plánů a osnov prezenčního, kombinovaného
a postgraduálního studia dějepisu, stejně jako na budování sbírek názorných pomůcek a úsilí
o obsahovou a technickou modernizaci výuky. Zkoumal také podíl dějepisného učiva na utváření estetického cítění mládeže.
V 80. letech se Stanislav Julínek podílel na řešení vědeckovýzkumného úkolu Metodické využití didaktických prostředků ve vyučování dějepisu. V souvislosti se zaváděním nového pojetí
výuky dějepisu na základních a středních školách a nových učebních plánů se zúčastnil proškolování učitelů těchto stupňů škol. V roce 1984 obhájil na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze kandidátskou disertaci Výchova výtvarným uměním ve výuce dějepisu a získal vědeckou hodnost kandidáta pedagogických věd. Publikoval stati týkající se historie dějepisné výuky
na českých základních školách z hlediska vývoje učebních plánů, učebních osnov a školních
učebnic,40 estetické výchovy v dějepisném vyučovacím procesu,41 didaktické analýzy jako
východiska pro funkční volbu vyučovacích prostředků ve výuce dějepisu,42 základních metodických postupů s využitím učiva z dějin umění při výuce dějepisu43 a exkurzní činnosti jako
součásti odborné a didaktické přípravy posluchačů dějepisu.44 S novými poznatky z oborové
didaktiky vystoupil i na III. drážďanských dnech na Vysoké škole pedagogické v Drážďanech
v roce 1985. Na základě úspěšné pedagogické i vědecké činnosti byl v roce 1988 jmenován
docentem pro obor didaktika dějepisu. Své pojetí didaktiky dějepisu poté předložil v učebním
textu Úvod do teorie a praxe didaktiky dějepisu (Brno 1995).
Zmíněný kolektivní výzkum problematiky využití vyučovacích pomůcek při výuce dějepisu
na základní škole koordinoval Jaroslav Sýkora (1928), absolvent oborů dějepis, zeměpis a občanská nauka na Pedagogické fakultě MU (1947–1950). Výsledkem studia využití vyučovacích
pomůcek byly, kromě několika teoretických statí zabývajících se využitím krásné literatury, některé praktické textové pomůcky pro učitele, jako např. Krásná literatura ve vyučování dějepisu
v 7. ročníku ZDŠ,45 obdobná publikace pro učitele 8. ročníku46 a příručka Kdo je kdo.47 Sýkora
řešil rovněž problematiku využívání vlastivědného materiálu při výuce nejnovějších dějin48

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

JULÍNEK, S.: Význam bibliografie pro regionální práci učitele dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty UJEP,
řada společenských věd, č. 6, s. 91–114.
Dějepis ve škole, 1968.
Spolupráce školy a muzea. Praha 1970.
Komenský, 1970.
JULÍNEK, S.: 30 let dějepisné výuky na českých základních školách z hlediska vývoje učebních plánů. Sborník prací
Pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd, č. 8, s. 143–162.
Týž: Estetická výchova a dějepisný vyučovací proces. Tamtéž, č. 10, s. 123–130.
Sýkora, J. (ed.): Vyučovací pomůcky jako prostředek modernizace výuky dějepisu. Brno 1986, s. 78–95.
JULÍNEK, S.: Základní metodické přístupy s využitím učiva z dějin umění při výuce dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd, č. 11, s. 31–56.
Týž: Exkurzní činnost jako součást odborné a didaktické přípravy posluchačů. Tamtéž, č. 12, s. 39–46.
SÝKORA, J. a kol.: Krásná literatura ve vyučování dějepisu v 7. roč. ZDŠ. Brno: UJEP, 1971.
Tíž: Krásná literatura ve vyučování dějepisu v 8. roč. ZDŠ. Brno: KPÚ, 1974.
SÝKORA, J. – SÝKOROVÁ, O.: Kdo je kdo. Brno: KPÚ, 1973.
SÝKORA, J.: Ispolzovanije krajevedčeskogo matěriala pri izučeniji istorii socialističeskogo strojitělstva. Prepodavanije istorii v škole, 1974, č. 6, s. 95–97. Též: Istorija i osnovi na komunizma, 1974, č. 2, s. 15–17.
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a zamýšlel se nad významem síní tradic pro plnění výchovně vzdělávacích úkolů škol.49 Společně s F. Čapkou psal o využití regionální historie ve vyučování dějepisu,50 s O. Sýkorovou o využívání krásné literatury jako literární učební pomůcky ve vyučování dějepisu51 a o metodách
práce s krásnou literaturou ve vyučování dějepisu.52 Last but not least se J. Sýkora profiloval
jako spoluautor učebnic dějepisu pro 3. ročník tehdejších gymnázií a metodických příruček
k těmto učebnicím.53 Nelze opomenout ani jeho redakci sborníků z didaktických konferencí
pořádaných katedrou dějepisu.54
Problematikou využití diafonu ve vyučování dějepisu se koncem 80. let 20. století zabývala
Libuše Urbánková (1955)55 a přehled vývoje přípravy učitelů dějepisu na Pedagogické fakultě
MU v letech 1946-1981 předložil Jaroslav Vaculík (1947).56
Po roce 1989 byla didaktika dějepisu nadále rozvíjena, mj. podílem na tvorbě učebnic dějepisu a vlastivědy pro základní školu a také výzkumem problematiky využití didaktického videozáznamu a hraného historického filmu v kontextu historické kultury a dějepisné výuky.
V roce 1996 uspořádala katedra historie mezinárodní vědeckou konferenci Tvorba učebnic
dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice.57 O významu regionálních dějin pro vyučování dějepisu hovořil v roce 1990 František Čapka (1942) na XIX. mikulovském sympoziu.58
Na zmíněné konferenci o tvorbě učebnic referoval o možnostech začlenění regionálních historických prvků do učebnic dějepisu.59
Nový vyučující didaktiky dějepisu Kamil Štěpánek (1960) vystoupil na konferenci o tvorbě
učebnic v roce 1996 s referátem o didaktickém využití hraných historických filmů.60 Obraz Olivera Cromwella ve filmu prezentoval ve sborníku fakulty.61 Tvorbou a ověřováním účinnosti
dějepisného vyučování se zabýval na konferenci Videodidakta 91.62
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62

SÝKORA, J.: Pomoc vlastivědným pracovníkům při budování síní revolučních tradic ve školách a na závodech. Vlastivědný věstník moravský, 29, 1977, č. 1, s. 91–96.
SÝKORA, J. – ČAPKA, F.: Regionální historie ve vyučování dějepisu. Vlastivědný věstník moravský, 29, 1977, č. 1,
s. 83–85.
SÝKORA, J. – SÝKOROVÁ, O.: K otázce využívání krásné literatury jako literární učební pomůcky ve vyučování
dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd, č. 8, s. 163–176.
Tíž: Metody práce s krásnou literaturou ve vyučování dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd, č. 9, s. 131–146.
CAMBEL, S. – KOVÁČOVÁ, A. – MACEK, Z. – SÝKORA, J.: Dějepis. Experimentální učební text pro III. ročník gymnázia. Praha: SPN, 1981; TÍŽ: Dejepis. Experimentálna metodická príručka pre 3. ročník gymnázia. Bratislava: SPN,
1981; CAMBEL, S. – KAMENEC, I. – MACEK, Z. – SÝKORA, J.: Dějepis pro 3. ročník gymnázia. Praha: SPN, 1987.
Sýkora, J. (ed.): Podíl vyučovacích pomůcek na modernizaci výuky dějepisu. Brno: UJEP, 1983; Sýkora, J. – Julínek, S. –
Nečas, C. (eds.): Materiály z konference Využití nejnovějších regionálních dějin ve vyučování dějepisu. Brno: UJEP, 1979.
URBÁNKOVÁ, L.: Diafony ve vyučování dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty UJEP, řada společenských
věd, č. 12, s. 47–60.
VACULÍK, J.: Příprava učitelů dějepisu na pedagogické fakultě v Brně v letech 1946–1981. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 11, s. 7–30.
Zwettler, O. – Vaculík, J. (eds.): Tvorba učebnic dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice. Brno: MU,
1996.
ČAPKA, F.: Několik poznámek k významu regionálních dějin pro vyučování dějepisu. In: XIX. mikulovské symposium. Brno: SOA Břeclav, 1990, s. 69–75.
Týž: Možnosti začlenění regionálních historických prvků do učebnic dějepisu. In: VACULÍK, J. (ed.): Tvorba učebnic dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice. Brno: MU, 1996, s. 41–42.
ŠTĚPÁNEK, K.: Příspěvek k didaktickému využití hraných historických filmů. In: VACULÍK, J. (ed.): Tvorba učebnic dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice. Brno: MU, 1996, s. 100–105.
Týž: Oliver Cromwell, filmový a skutečný a školní dějepis. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 13, s. 100–109.
Týž: Poznámky k tvorbě a ověřování účinnosti dějepisného videozáznamu. In: Videodidakta 91. Formy a metody využití videa ve výchově a vzdělávání. Brno: MU, 1992, s. 32–38.
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Didaktické problematiky se dotkla také Marie Marečková (1942), která se zabývala využitím
statistických materiálů ve výuce dějepisu.63 Obdobně Otto Zwettler (1942) zkoumal, jak byly
dějiny interpretovány v nacistickém Německu.64
Druhá polovina devadesátých let 20. století byla ve znamení řešení rezortního úkolu MŠMT
Mládež a dějiny, jehož koordinátorem byl Bohuslav Klíma (1950). Jeho spolupracovníky byli
František Čapka, Svatava Kašpárková, Marie Marečková, Kamil Štěpánek a Jaroslav Vaculík.
Výsledky dotazníkového šetření a výzkum historického vědomí adolescentů se zaměřením na
Českou republiku byly publikovány v syntéze Mládež a dějiny.65 Základní práci uskutečňovali
učitelé středních škol, kteří po proškolení v Brně zorganizovali dotazníkové šetření ve svých školách. Následovalo počítačové zpracování a postupné vyhodnocování 1158 dotazníků. Šlo o součást mezinárodního projektu, řešeného ve spolupráci s řadou zahraničních institucí, především
s Ústavem didaktiky na Univerzitě v Hamburku. Výsledky projektu byly kladně hodnoceny
i v recenzi publikace Mládež a dějiny otištěné v časopisu Pedagogika.66
O této významné aktivitě hovořil B. Klíma již na konferenci Úloha školy v historickém vzdělávání středoevropské společnosti, kterou katedra historie uspořádala v roce 1997 za účasti historiků – didaktiků z České republiky, Slovenska a Polska.67 O průběhu řešení projektu v České
republice referoval společně i s Františkem Čapkou.68 Dílčí výsledky svého výzkumu publikovali F. Čapka,69 Marie Marečková70 a Jaroslav Vaculík.71
Na projekt Mládež a dějiny navázal v letech 2006–2007 záměr česko-polské spolupráce
KONTAKT Historické vědomí středoškoláků. Do něj byli zapojeni Grażyna Pańko z Wrocławské univerzity a Jaroslav Vaculík a František Čapka z katedry historie PdF MU. V jeho rámci byla publikována řada srovnávacích studií.72

63
64
65
66
67
68
69

70

71

72

MAREČKOVÁ, M.: K využití statistických materiálů ve výuce. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 13, s. 80–88.
ZWETTLER, O.: K problematice interpretace dějin ve výuce dějin v Německu v letech 1933–1945. Tamtéž, s. 71–79.
KLÍMA, B. a kol.: Mládež a dějiny. Brno: CERM, 2001.
Pedagogika, roč. 2002, s. 251–253.
KLÍMA, B.: Výzkumný projekt Mládež a dějiny na katedře historie PdF MU. In: Vaculík, J. (ed.): Úloha školy v historickém vzdělávání středoevropské společnosti. Brno: MU, 1997, s. 8–14.
KLÍMA, B. – ČAPKA, F.: Former and Current Specificities of Teaching History to Youth in the Czech Republic. In:
Youth and History. Volume A. Hamburg – Bergen: Körber Stiftung, 1997, s. 284–286.
ČAPKA, F.: Stav historického vědomí středoškolské mládeže na pozadí evropského výzkumného projektu Mládež
a dějiny. In: Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů. Ostrava: OU, 1999,
s. 169–173; Týž: K świadomości historycznej młodzieży czeskiej. In: Uczeń w nowej szkole. Poznań: UAM, 2002,
s. 119–120.
MAREČKOVÁ, M.: Mládež a dějiny. In: Národnostní menšiny. Praha 2000, s. 135–142; Táž: Orientace středoškolských studentů ve vývojových trendech a jejich vyústění. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 18,
s. 72–98; Táž: Sociální aspekty historického vědomí a evropská integrace. In: Člověk – dějiny – hodnoty jako filozofický, historický, sociálně politický a výchovný problém. Ostrava: OU, 2002, s. 104–107; Táž: Orientace středoškolských studentů ve vývojových trendech a jejich vyústění. In: Problemy edukacji wspólczesnego świata, zeszyt 3. Wrocław: UW, 2002, s. 65–69.
VACULÍK, J.: Srovnávací evropský výzkum historického vědomí středoškoláků Mládež a dějiny. In: Vzdělávání –
brána k evropské integraci. Brno: MU, 2000, s. 184–190; Týž: Názory studentů na historicky formované politické koncepce dneška. In: Výchova k občanství 2000. Bratislava: UK, 2000, s. 124–126.
ČAPKA, F. – VACULÍK, J.: Výsledky empirického výzkumu názorů středoškolské mládeže. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 22, s. 131–136; ČAPKA, F. – VACULÍK, J.:
Zamyšlení nad postoji české středoškolské mládeže k členství ČR v EU. In: Historie a cestovní ruch – perspektivní
a podnětné spojení. Praha: VŠO, 2008, s. 201–2014; ČAPKA, F. – VACULÍK, J.: Reflections on Czech high-school
student’s attitudes towards the Czech Republic’s membership of the European Union. In: Czech-Polish Historical and
Pedagogical Journal, vol. 1, 2009, s. 23–27.
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František Čapka se zaměřil také na tvorbu učebnic a pracovních sešitů, zejména pro 8. a 9.
ročník základní školy.73 Pozornost věnoval také práci s regionálním materiálem ve výuce dějepisu,74 maturitním zkouškám,75 tvorbě učebnic,76 úloze regionální historie v historickém vzdělávání,77 a místu dějepisu v integrované výuce.78
Problematika dějepisných exkurzí byla předmětem zájmu Jiřího Miholy (1972), který o nich
hovořil na domácích i zahraničních konferencích.79
Didaktik katedry Kamil Štěpánek se soustřeďuje na problematiku mediální výuky,80 zajímá
se také o problematiku učebnic dějepisu,81 mezipředmětové vztahy,82 dopravní výchovu v děje-

73

74
75
76
77
78

79

80

ČAPKA, F.: Obrazy z novějších českých dějin. Praha: Alter, 1996; ČAPKA, F. – KLÍMA, B.: Obrazy z českých dějin
pro 4. a 5. ročník ZŠ. Praha: Alter, 1996; ČAPKA, F.: Dějepisné tabulky. Brno: MU, 2001; Týž: Dějepis 9 pro ZŠ. Praha: Scientia, 2004; Týž – KRÁLOVÁ, P.: Textová příručka pro výuku dějepisu I. Praha 2004; ČAPKA, F.: Vlastivěda 5. Brno: Nová škola, 2005; Týž: Vlastivěda 5. Pracovní sešit pro 5. roč. ZŠ. Brno: Nová škola, 2005; Týž –
KRÁLOVÁ, P.: Textová příručka k výuce dějepsu II. Praha 2006; ČAPKA, F. – LUNEROVÁ, J.: Dějepis I. Inspirace a projekty, náměty pro tvořivou výuku. Praha 2008; ČAPKA, F. – LUNEROVÁ, J.: Dějepis I. Člověk a společnost.
Pracovní sešit. Praha 2008; ČAPKA, F. – VYKOUPIL, J.: Dějepis 8. Novověk. Brno 2009; ČAPKA, F.: Vlastivěda 5.
Obrazy z nejnovějších českých dějin. Praha 2009; Týž: Člověk a jeho svět. Pracovní listy. Praha: Alter, 2009; Týž:
Dějepis 9. Brno 2010; Týž: Dějepis 8. Multimediální interaktivní učebnice. Brno 2010; Týž: Obrazy ze života společnosti v českých dějinách. Brno 2010.
Týž: K práci s regionálním materiálem ve výuce dějepisu. In: Cesty k tvořivé škole. Brno: MU, 1998, s. 150–151.
Týž: Nowy egzamin maturalny z historii w szkole średniej w Republice Czeskiej. In: Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgymnazjalnym. Toruń 2003, s. 490–494.
Týž: Kilka uwag na temat tworzenia podręczników do nauczania historii i uwzglednienia w nich korelacji międzyprzedmietowej. In: Korelacja – integracja wiedzy. Wrocław: UW, 2006, s. 183–187.
Týž: Rola historii regionalnej w wspólczesnej edukacji. In: Wiadomości Historyczne, 2010, č. 4, s. 45–50.
ČAPKA, F. – VYHŇÁK, P.: History in the Integrated Education in the Process of the Acquisition of Teacher’s Competencies in the Students of Pedagogy Department of the Masaryk University in Brno. In: Education and Integrative
Process. Wrocław: UW, 2009, s. 143–150.
MIHOLA, J.: Ksztaltowanie świadomości wielokulturowej w trakcie wycieczek historycznych. In: Wielokulturowość
w nauczaniu historii. Zielona Góra: UZ, 2004, s. 321–324; Týž: Dějepisné exkurze a jejich místo v odborné a metodické přípravě budoucích učitelů. In: Oborové didaktiky v pregraduálním studiu. PdF MU 2004, CD ROM, 7 s.
ŠTĚPÁNEK, K.: Příspěvek k metodice tvorby amatérského didaktického videozáznamu pro školní dějepis. In: Sborník
prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 18, s. 74–93; Týž: Środki audiowizualne w nauczaniu historii. In: Uczeń w nowej szkole. Poznań: UAM, 2002, s. 125–127; Týž: Hraný historický film
k období 1434–1620 a školní dějepis. In: Mihola, J. (ed.): České země 1434–1620. Brno: MU, 2002, s. 59–62; Týž:
Hraný historický film k období 1620–1848 a školní dějepis. In: České země v 17. a 18. století. Brno: MU, 2003,
s. 79–82; Týž: K ověření účinnosti didaktického videozáznamu v dějepisu. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 19, s. 73–92; Týž: K otázce tvorby a didaktického využití videoprogramu. In: Julínek, S. a kol: Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno: MU, s. 203–214; Týž: Hraný historický film jako
prostředek multikulturní výchovy v dějepise? In: Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: PdF MU,
2004. CD-ROM; Týž: Hraný historický film k období 1781–1918 a školní dějepis. In: Mihola, J. (ed.): České země
v období 1790–1918. Brno: MU, 2004, s. 76–79; Týž: Svoboda a nesvoboda ČSR v souvislostech hraného historického filmu a dějepisného vyučování. In: Československo 1918–1945. Brno: MU, 2005, s. 54–59; Týž: Hraný historický
film k napoleonskému období v kontextu dějepisné výuky. In: Napoleonské války a historická paměť. Brno: MU, 2005,
s. 267–272; Týž: Hraný historický film k období 1945–1992. Brno: MU, 2007, s. 81–85; Týž: Fabularne filmy historyczne v nauczanie historii w szkole w kontekście wychowania do obywatelskości. In: Historyczne konteksty edukacji
obywatelskiej w spoleczeństwach wielokulturowych. Wrocław: UW, 2007, s. 251–255; Týž: Hraný historický film
k období 1945–1992 v kontextu dějepisné výuky. In: Vaculík, J. – Mihola, J. (eds.): Československo 1945–1992. Brno:
MU, 2007, s. 81–84; Týž: To the context of multicultural and media-eided education in teaching history. In: CzechPolish Historical and Pedagogical Journal, 2009, č. 1, s. 43–47; Týž: K metodické implementaci mediální výchovy do
školního dějepisu. In: Historie a cestovní ruch – perspektivní a podnětné spojení. Praha: VŠO, 2009, s. 215–224; Týž:
K mediální výchově optikou dějepisu a kurikulární reformy. In: Kurikulum a výuka v proměnách školy. Brno: MU,
2009; Týž: K čemu potřebujeme a využijeme v dějepise hraný film? In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 23, s. 130–135; Týž: Medializovaný konflikt I.–III. Tamtéž, roč. 24, 2010, č. 1,
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pisu83 a historické vědomí absolventů základní školy.84 Věnuje se také využití poštovních
známek ve výuce moderních dějin.
Problematika školních učebnic byla předmětem zájmu Jaroslava Vaculíka,85 který se rovněž
zajímal o změny v přípravě učitelů dějepisu,86 rámcové vzdělávací programy87 i historii vzdělávání učitelů.88
Jeho doktorandi Miroslav Jireček a Jana Stejskalíková publikovali řadu statí o vývoji kurikulárních dokumentů na našem území i v evropském kontextu.89
Pro doktorandy, kteří se zabývali didaktikou dějepisu, pořádala katedra od roku 2008 každoroční pracovní semináře, na kterých mohli prezentovat výsledky svého výzkumu. Vyšlo celkem
pět sborníků, a to za redakce Pavla Vyhňáka,90 Kamila Štěpánka91 a Jany Doleželové.92 V těch-

81
82

83
84
85

86
87

88

89
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91
92

s. 107–116; roč. 26, 2012, č. 1, s. 114–122; roč. 25, 2011, č. 1, s. 97–108; Týž: Hraný historický film jako podnět oborově didaktického výzkumu. Tamtéž, roč. 26, 2012, č. 2, s. 349–357; Týž: Hraný film a historická paměť – historická
reflexe v kontextech dějepisné výuky. Tamtéž, roč. 27, 2013, č. 1, s. 186–192; Týž: Reflexe moderních národních dějin
na poštovních známkách: od historického pramene k mediální výchově. Tamtéž, roč. 27, 2013, č. 2, s. 196–211; Týž:
K sekvenční analýze hraného filmu a její implementaci do dějepisné výuky. Tamtéž, roč. 28, 2014, č. 1, s. 127–148.
Týž: Problem wielokulturowości w podręcznikach do nauczania historii w Republice Czeskiej. In: Wielokulturowość
w nauczaniu historii. Zielona Góra: UZ, 2004, s. 37–41.
MINÁŘOVÁ, E. – ŠTĚPÁNEK, K.: K mezipředmětovým vztahům v rámci obsahové dimenze kurikula ZŠ: na příkladu českého jazyka a dějepisu. In: Problémy kurikula základní školy. Brno: MU, 2006, s. 189–203; ŠTĚPÁNEK, K.:
Tradycje, wspóleczsność i perspektywy korelacji międzyprzedmietowej w nauczaniu historii w Republice Czeskiej. In:
Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia. Wrocław: UW, 2006, s. 31–36
ŠTĚPÁNEK, K.: Dopravní výchova v dějepisu. In: Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu. Brno: MS Press, 2006, s. 49–62.
Týž: Absolvent základní školy v kontextech historického vědomí, vlastenectví a evropanství. In: Absolvent základní
školy. Brno: MU, 2007, s. 147–153.
VACULÍK, J.: K prezentaci novodobých světových dějin v učebnicích dějepisu. In: Zwettler, O. – Vaculík, J. (eds.):
Tvorba učebnic dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice. Brno: MU, 1996, s. 106–109; Týž: Prezentacja nowoczesnej historii świata w podręcznikach historii. In: Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole. Zielona Góra: UZ, 2002, s. 283–286; Týž: Podręzcniki historii w szkolnictwie
ponadgimnazjalnym. Toruń: Marszalek, 2003, s. 129–136.
Týž: Zmiany w przygotowaniu studentów historii w ramach specializacji nauczycielskiej w Republice Czeskiej. In:
Uczeń w nowej szkole. Poznań: UAM, 2002, s. 121–124.
Týž: Ramowe programy ksztalcenia podstawowego przesłanką korelacji przedmiotów nauczania historii i wiedzy
o spoleczeństwie w Republice Czeskiej. In: Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia. Wrocław: UW, 2006,
s. 23–30; Týž: Direction of the Tertiary Education Reform in the Czech Republic. In: Academic Teacher Facing the
Educational Challenges of the 21st Century. Wrocław: ATUT, 2011, s. 197–202.
Týž: Místo katedry historie PdF MU při přípravě učitelů dějepisu v letech 1946–2003. In: Vaculík, J. – Mihola, J.
(eds.): Míto historie a úloha učitelů dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno: MU, 2003, s. 29–36; Týž:
Osudy pedagogických fakult zřízených po roce 1946. In: Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce
1945. Hradec Králové: UHK, 2010, s. 76–84.
STEJSKALÍKOVÁ, J.: Evropská dimenze v dějepisném kurikulu. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity, řada společenských věd, roč. 25, 2011, č. 1, s. 114–117; JIREČEK, M.: Výuka dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1918-1939 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. Tamtéž, roč.
25, 2011, č. 1, s. 3–20; Týž: K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských v Protektorátu Čechy a Morava
z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. Tamtéž, roč. 26, 2012, č. 1, 123–138; Týž: K výuce dějepisu na školách
obecných a měšťanských v Československu v letech 1945–1948 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. Tamtéž,
roč. 26, 2012, č. 2, s. 290–316; Týž: K výuce dějepisu na školách odpovídajících dnešním základním školám v Československu v letech 1948–1989. Tamtéž, roč. 27, 2013, č. 2, s. 196–211; Týž: K výuce dějepisu na základních školách v České republice v letech 1989–2013. Tamtéž, roč. 28, 2014, č. 1, 127–148.
Vyhňák, P. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1. Brno: MU, 2008.
Štěpánek, K. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 2. Brno: MU, 2009.
Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3., 4., 5. Brno: MU, 2010, 2011, 2012.
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to sbornících se Petra Bauerová–Tannenbergová zabývala problematikou didaktické vybavenosti učebnic dějepisu.93 Ty byly předmětem zájmu také dalších doktorandů.94 J. Stejskalíková se
zabývala také dalšími otázkami výuky dějepisu.95 Veronika Rodriguezová – Rodová se zaměřila na vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky v kontextu didaktiky dějepisu a dramatické výchovy.96 Vývoj vyučovacícho předmětu dějepis se stal objektem zájmu Miroslava Jirečka.97 Problematikou dějepisného vyučování se zabývali i další doktorandi – Jitka
Lunerová,98 Radim Štěrba99 a Pavel Vyhňák.100 V některých případech tyto dílčí studie vyústily v obhájené doktorské disertace.101

93

BAUEROVÁ, P.: Analýza učiva obsažená ve vybraných učebnicích dějepisu pro 6. ročník základní školy. In: Vyhňák,
P. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1. Brno: MU, 2008, s. 7–18; Táž: Měření didaktické vybavenosti
učebnic dějepisu pro 6. ročník základní školy. In: Štěpánek, K. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 2. Brno:
MU, 2009, s. 5–17; TANNENBERGOVÁ, P.: Didaktická vybavenost učebnic dějepisu pro sedmý ročník základní školy. In:
Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3. Brno: MU, 2010, s. 70–80; Táž: Učebnice dějepisu
pro 6. ročník ZŠ z pohledu hodnocení obtížnosti jejich vybraného textu. In: Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové
didaktiky dějepisu 4. Brno: MU, 2011; Táž: Učebnice dějepisu pro 7. ročník základní školy pohledem analýzy komplexní
míry obtížnosti textu. In: Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 5. Brno: MU, 2012, s. 58–71.
94 STEJSKALÍKOVÁ, J.: Obraz Evropy v učebnicích dějepisu. In: Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové
didaktiky dějepisu 3. Brno: MU, 2010, s. 46–53; DOLEŽELOVÁ, J.: Vliv společnosti na učebnice dějepisu. Tamtéž,
s. 54–59; Táž: Příspěvek k problematice výzkumu učebnic. In: Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4. Brno: MU, 2011; STEJSKALÍKOVÁ, J.: Evropská integrace v dějepisných učebnicích. Tamtéž;
DOLEŽELOVÁ, J.: Výzkum učebnic dějepisu. In: Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu
5. Brno: MU, 2012, s. 36–45; NOVOTNÝ, P.: Neverbální historické informace a jejich zastoupení ve vybraných učebnicích dějepisu. In: Vyhňák, P.: Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1. Brno: MU, 2008, s. 32–44.
95 STEJSKALÍKOVÁ, J.: Vliv aktivizujících metod na vzdělávací výsledky žáků a jejich vztah k vyučovacímu předmětu. In: Štěpánek, K. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 2. Brno: MU, 2009, s. 40–46; Táž: Metodologické aspekty zkoumání evropské dimenze v dějepisném kurikulu. In: Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 5. Brno: MU, 2012, s. 46–57.
96 RODRIGUEZOVÁ, V.: Tematická kooperativní výuka v dějepisu s využitím metod dramatické výchovy. In: Vyhňák,
P. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1. Brno: MU, 2008, s. 45–62; Táž: Vliv tematické kooperativní
výuky na kvalitu a trvalost znalostí žáků v dějepisu. In: Štěpánek, K. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 2. Brno: MU, 2009, s. 28–39; Táž: Vliv programu tematické kooperativní výuky na vyučovací strategie učitelů dějepisu. In: Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3. Brno: MU, 2010. s. 6–14; Táž: Obraz jako
východisko výuky dějepisu. In: Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4. Brno: MU, 2011.
97 JIREČEK, M.: Vývoj dějepisu jako vyučovacího předmětu na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku
1918 do současnosti ve světle kurikulárních dokumentů. In: Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky
dějepisu 3. Brno: MU, 2010, s. 60–69; Týž: K problematice výzkumu vývoje vyučovacího předmětu. In: Doleželová, J.
(ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4. Brno: MU, 2011; Týž: K výzkumu vývoje vyučovacích předmětů
v českém prostředí. In: Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 5. Brno: MU, 2012, s. 6–28.
98 LUNEROVÁ, J.: Muzejní pedagogika v dějepisném vyučování. In: Vyhňák, P. (ed.): Vybrané problémy oborové
didaktiky dějepisu 1. Brno: MU, 2008, s. 19–31; LUNEROVÁ, J. – SOBOLOVÁ, M.: K výuce historie Romů prostřednictvím moderních výukových strategií a přístupů. In: Štěpánek, K. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky
dějepisu 2. Brno: MU, 2009, s. 18–27; LUNEROVÁ, J. – SVOBODOVÁ, M.: K možnostem využití moderních výukových forem a strategií ve výuce dějepisu. In: Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3.
Brno: MU, 2010, s. 15–35; LUNEROVÁ, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠTĚRBA, R.: Moderní výukové strategie ve výuce dějepisu. In: Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4. Brno: MU, 2011.
99 ŠTĚRBA, R.: Alternativní metody mezipředmětového charakteru v dějepisné výuce a ověření jejich účinnosti. In:
Vyhňák, P.: (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1. Brno: MU, 2008, s. 63–74; Týž: Užití alternativních výukových metod a strategií ve výuce dějepisu. In: Doleželová, J. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky
dějepisu 3. Brno: MU, 2010, s. 26–45.
100 VYHŇÁK, P.: Využití výpočetní techniky ve výuce dějepisu. In: Vyhňák, P. (ed.): Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 1. Brno: MU, 2008, s. 75–81.
101 TANNENBERGOVÁ, P.: Analýza didaktické vybavenosti učebnic dějepisu pro 6. a 7. ročník základní školy. (Doktorská disertace.) Brno: PdF MU, 2012; RODOVÁ, V.: Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky
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Katedra pokračovala v pořádání didaktických konferencí i ve 21. století. V roce 2001 uspořádala mezinárodní vědeckou konferenci Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování
multikulturní společnosti, jejíž výsledky byly publikovány v samostatném sborníku.102 O pět let
později to byla konference Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních
předmětů, která proběhla ve spolupráci s katedrou sociální pedagogiky.103 Didaktickými aspekty výuky dějepisu a křesťanské výchovy se zabývala konference v roce 2009.104
Konference Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti
proběhla za podpory Mezinárodního visegrádského fondu, a to ve dvou sekcích. Přítomni byli
didaktikové dějepisu nejen z České republiky, ale i Slovenska, Polska a Maďarska. V jednom
z úvodních referátů vedoucí katedry objasnil místo pořádajícího pracoviště při přípravě učitelů
dějepisu v letech 1946–2002.105 V první sekci objasnil Kamil Štěpánek úlohu a význam audiovizuálních médií při řešení multikulturní problematiky v dějepisné výuce.106 Ve druhé sekci se
František Čapka zabýval problematikou dalšího vzdělávání učitelů dějepisu,107 Jiří Mihola
hovořil o dějepisných exkurzích,108 Bohuslav Klíma o významu archeologického výzkumu ve
výuce budoucích učitelů dějepisu109 a Marie Marečková o systému hodnot v procesu formování
multikulturní společnosti.110
V rámci oslav 60. výročí Pedagogické fakulty MU proběhla v roce 2006 ve spolupráci s katedrou sociální pedagogiky konference Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních
předmětů. Historici a pedagogové z České republiky, Slovenska a Polska diskutovali ve třech sekcích. Konferenci otevřel úvodním referátem vedoucí katedry historie, který se zaměřil na počátky
přípravy kandidátů učitelství na pedagogických fakultách v roce 1946.111 V sekci Národnostní
minority vystoupil doktorand Radim Štěrba, který hovořil o problému diskriminace na příkladu
holocaustu a jeho promítnutí do pedagogické praxe.112 Ve třetí sekci věnované znevýhodněným
skupinám vystoupili František Čapka,113 Marie Marečková,114 Jiří Mihola115 a Kamil Štěpánek.116
v kontextu didaktiky dějepisu a dramatické výchovy. (Doktorská disertace.) Brno: PdF MU, 2012; STEJSKALÍKOVÁ, J.: Evropská dimenze v učebnicích dějepisu. (Doktorská disertace.) Brno: PdF MU, 2013; JIREČEK, M.: Vývoj
vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. (Doktorská disertace.) Brno: PdF MU, 2014. Jirečkova disertace
vyšla jako monografie v roce 2014.
102 Vaculík, J. – Mihola, J. (ed.): Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno:
MU, 2003.
103 Vaculík, J. – Němec, J. (ed.): Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: MU, 2006.
104 Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 24, 2010, č. 2.
105 VACULÍK, J.: Místo katedry historie Pedagogické fakulty MU při přípravě učitelů dějepisu v letech 1946–2002. In:
Vaculík, J. – Mihola, J. (eds.): Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno:
MU, 2003, s. 29–38.
106 Tamtéž, s. 207–210.
107 Tamtéž, s. 282–286.
108 Tamtéž, s. 287–295.
109 Tamtéž, s. 296–302.
110 Tamtéž, s. 265–267.
111 VACULÍK, J.: Počátky přípravy kandidátů učitelství na pedagogických fakultách v roce 1946. In: Vaculík, J. –
Němec, J. (eds.): Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: MU, 2006, s. 6–10.
112 ŠTĚRBA, R.: Problém diskriminace na příkladu holocaustu a jeho promítnutí do pedagogické praxe. In: Tamtéž,
s. 94–104.
113 ČAPKA, F.: Inteligence jako jedna z pronásledovaných společenských vrstev po únoru 1948. In: Tamtéž, s. 132–136.
114 MAREČKOVÁ, M.: K postavení žen v trestním právu raného novověku. Tamtéž, s. 158–162.
115 MIHOLA, J.: K problematice ženských řeholních institucí a jejich místu ve společnosti na Moravě v 19. století v kontextu dějepisné výuky. Tamtéž, s. 163–166.
116 ŠTĚPÁNEK, K.: Problematika gender history v kontextu hraného historického filmu a dějepisné výuky. Tamtéž,
s. 187–191.

12

SEDMDESÁT LET DIDAKTIKY DĚJEPISU NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY (1946–2015)

Poslední didaktická konference v roce 2011 byla věnována mediálním aspektům vyučování
dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice. Kromě zahraničních a domácích hostů zde
referovali i pracovníci a doktorandi katedry Jaroslav Vaculík,117 Miroslav Jireček a Jana Stejskalíková,118 Kamil Štěpánek,119 František Čapka,120 Marie Marečková121 a Jiří Mihola.122
Na počátku 21. století přistoupila katedra k vypracování nového učebního textu pro výuku
didaktiky dějepisu.123 Na tomto kolektivním díle se podíleli vedle externích didaktiků také pracovníci katedry Stanislav Julínek, František Čapka a Kamil Štěpánek.
Platformou pro prezentaci nových výsledků bádání v oborové didaktice dějepisu jsou dva
časopisy katedry, a to Sborník prací Pedagogické fakulty MU – řada společenských věd a Czechpolish historical and pedagogical journal.
Na stránkách Czech-polish historical and pedagogical journal proběhla diskuse českých
a polských historiků a pedagogů na téma celoživotního vzdělávání. Z katedry historie se diskuse zúčastnili Jaroslav Vaculík, František Čapka, Kamil Štěpánek a Jiří Mihola.124 V tomto časopisu byly publikovány také studie o poválečných sporech týkajících se zavedení tzv. jednotné
školy125 a mediální reflexe soudobých polských dějin v českých učebnicích dějepisu.126
Můžeme shrnout, že v oblasti didaktiky dějepisu při omezeném počtu odborníků bylo za
sedmdesát let Pedagogické fakulty MU dosaženo poměrně značných výsledků. Ukázalo se, že
intenzivní a cílevědomou prací fakulta a její katedry pedagogiky a historie podstatně přispěly
k rozvoji disciplíny, která se po válce teprve konstituovala.

prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Katedra historie
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 9
603 00 Brno
Česká republika
e-mail: vaculik@ped.muni.cz

117 VACULÍK,

J.: Posledních deset let dějepisné práce na katedře historie PdF MU. Sborník prací Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 25, 2011, č. 2, s. 3–8.
118 JIREČEK, M. – STEJSKALÍKOVÁ, J.: Možné metodologické přístupy ke zkoumání dějepisného kurikula. Tamtéž,
s. 35–44.
119 ŠTĚPÁNEK, K.: K rozvoji mediální gramotnosti a podpoře výuky moderních dějin. Tamtéž, s. 61–66.
120 ČAPKA, F.: Mediální aspekty při využívání historické paměti ve výuce dějepisu. Tamtéž, s. 92–95.
121 MAREČKOVÁ, M. – KRYZAN, O.: Kontexty mediálních aspektů pomocných věd historických na příkladu informačního systému MU. Tamtéž, s. 96–98.
122 MIHOLA, J.: K populárně naučným historickým a historicko-pedagogickým časopisům vydávaným v letech 1946–1989
a jejich využití v současném školním dějepisu. Tamtéž, s. 109–129.
123 JULÍNEK, S. a kol.: Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno: MU, 2004.
124 VACULÍK, J.: The Strategy of Lifelong in the Czech Republic. Czech-polish historical and pedagogical journal, roč.
4/2012, č. 1, s. 3–5; ŠTĚPÁNEK, K.: On the History of Lifelong Learning in the Czech Lands. Tamtéž, s. 6–9; ČAPKA, F.: University of the Third Age at Masaryk University as One Formof Lifelong Learning. Tamtéž, s 10–15;
MIHOLA, J.: On the Issue of Further Education of History Tachers at the Faculty of Education of Masaryk University and in the Czech Republic. Tamtéž, s. 16–22.
125 VACULÍK, J.: Discussion of the Secondary School Systém in Czechoslovakia Following the Second World War. Tamtéž, roč. 5/20132, č. 1, s. 3–9.
126 ŠTĚPÁNEK, K.: Media Reflexion of Contemporary Polish in Czech History Textbooks. Tamtéž, s. 70–75.
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 30, 2016, č. 1
K PROCESU REKATOLIZACE NA MORAVĚ V PRVNÍCH
DESETILETÍCH PO TRIDENTSKÉM KONCILU (DO ROKU 1619).
S PŘIHLÉDNUTÍM K POMĚRŮM NA TZV. MENSÁLNÍCH
STATCÍCH OLOMOUCKÉHO BISKUPSTVÍ
JAN SAHEB
This study focuses on gaining an understanding of the specific features of the process
of recatholisation on the mensal estates of the Olomouc diocese during the period immediately
following the Council of Trent. The Bishops of Olomouc were the principal representatives
of recatholisation in Moravia. Their direct domains became the starting point for the campaign
of recatholisation. (Outward) recatholisation was, with minor exceptions, successfully completed
here before 1619. The prerequisite to this success was, first and foremost, the possibility
of asserting recatholisation from a position of direct power. The impact of recatholisation
measures was minimal in areas in which this was not the case, for example on a number of feudal
estates in the Olomouc diocese.
Key words: Recatholisation; the Council of Trent; the Olomouc diocese; mensal estates; the
early modern age.
Náboženské klima, které se v českých zemích již od výbuchu husitské revoluce vymykalo
ideám jednotné církve veškerého západního křesťanstva, vyvolávalo od svého prvopočátku
výrazně napjatou situaci. Výslednicí „kališnické reformace“ bylo v dlouhodobém horizontu
vytvoření východiska pro utváření pozdějších dvou základních antagonismů. Ovšem teprve když
Evropu o sto let později zachvátila nová reformační vlna, došlo k zásadnímu vymezení obou
táborů, a to katolického a nekatolického. Přičemž nekatolickým táborem máme na mysli jak
později „uznaná“ reformovaná vyznání, tak i širokou škálu regionálně i nadregionálně působících sekt. Na rozdíl od katolického bloku, který byl až na drobné výjimky (např. utrakvismus)
vnitřně jednotný, se tedy jednalo o tábor značně nesourodý, rozdělený konfesními principy.
Náboženské rozpolcení, jehož ohniskem bylo území Říše, se velmi rychle rozšířilo i do zemí
habsburské monarchie a záhy nabylo politických a v úzké návaznosti na to i společenských
rozměrů. Existence této konfesní roztříštěnosti byla bezprostřední příčinou procesu rekatolizace,
či chceme-li „katolické konfesionalizace“, která tedy byla antagonisticky bytostně svázána
s reformací (nekatolickou konfesionalizací). Koncept konfesionalizace se ve spojitosti s procesy
probíhajícími v západním křesťanstvu v 16. a 17. století objevil v prostředí německé historiografie v 80. a 90. letech 20. století. Zároveň s označením této etapy jako „konfessionelles Zeitalter“ ovšem kromě duchovní roviny samé akcentují představitelé této koncepce i roviny mocenskou, hospodářskou a celospolečenskou.1 Ačkoliv tento model poměrně uspokojivě odráží
1

SCHILLING, H.: Das konfessionelle Europa. Die Konfessionalisierung der europäischen Länder seit Mitte des 16.
Jahrhunderts und ihre Folgen für Kirche, Staat, Gesellschaft und Kultur. In: Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa: Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur. Leipzig 1999,
s. 13–62; SCHORN-SCHÜTTE, L.: Konfessionalisierung als wissenschaftliches Paradigma? In: Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa: Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur. Leipzig 1999, s. 63–78.
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v souhrnu hlavní vývojové tendence daného období, pro větší transparentnost této studie jsme se
přiklonili ke specifikaci tohoto procesu na reformaci (nekatolickou konfesionalizaci) a rekatolizaci (katolickou konfesionalizaci).2 Samu rekatolizaci je nutno vnímat jako dlouhodobý a vnitřně značně členitý proces, který v českých zemích probíhal s různou intenzitou zhruba po tři staletí. Dynamiku konfrontace obou, původně pouze v dogmatické rovině antagonistických táborů,
totiž prioritně spoluutvářel faktor momentálního mocenskopolitického rozložení sil. Věroučný
zápas velmi záhy nabyl mocenskopolitických rozměrů a stal se nikoliv hlavním předmětem konfrontace, nýbrž pouhým prostředkem k uskutečňování ryze politických zájmů.3
⃰
V zásadě tedy můžeme proces rekatolizace v českých zemích a konkrétně na Moravě, rozčlenit do několika etap. Za určitý prolog lze považovat už vyrovnávání se s následky husitské reformace, kdy došlo k prvnímu narušení římskokatolické církevní jednoty. Sám utrakvismus se
ovšem nevymezil natolik, abychom mohli snahy o jeho opětovnou unifikaci se zbytkem katolické církve, jehož nepřestal být součástí, nazvat již přímo rekatolizací. S určitou dávkou obezřetnosti bychom tento termín mohli použít spíše pro katolické tažení proti sektám, které se po
husitských válkách ve zvýšené míře v českých zemích vyskytly. S příchodem reformační vlny se
během první poloviny 16. století katolické pozice nejen v českých zemích velmi rychle hroutily,
což teprve zavdalo příčinu k první vlně rekatolizace. Charakteristickým znakem počáteční fáze
tohoto procesu byla zejména absence jeho základní platformy. Zatímco katoličtí panovníci
vydávali proti šířícím se novým náboženským směrům a sektám ve snaze zabránit naprostému
náboženskému schizmatu restriktivní dekrety, otřesená církevní hierarchie hledala bezmocně
cestu z vnitřní krize.4 Důsledkem toho byla faktická nemožnost dostatečné koordinace církevní
a světské moci, která tak zůstávala v počátcích rekatolizace osamocena a její úsilí se míjelo účinkem. Výraznou překážku navíc představoval odpor stavovských reprezentací jednotlivých zemí,
které pokládaly náboženskou toleranci za jednu ze svých výhradních svobod. Rekatolizační
postup byl tedy v této fázi lokálně izolován, neboť se mohl opřít pouze o tu část stavů, kteří setrvali i nadále v katolickém táboře. Právě na jejich statcích, podobně jako na přímých královských
doménách, mohla být rekatolizační nařízení uváděna v praxi. Vzhledem ke krizi římskokatolické
církve, která se na nejnižší úrovni projevila morálním rozkladem a úpadkem diecézního kléru,
což na mnoha místech vedlo k faktickému narušení církevní správy, byla ovšem i na těchto panstvích první vlna rekatolizace značně neefektivní. Souhrnně tedy lze tuto etapu označit za ryze
defenzivní, se zřejmou snahou zamezit pouze dalšímu šíření nekatolických vyznání, neboť znovunabytí původních pozic bylo za dané situace fakticky naprosto nemožné.
Za počátek další fáze rekatolizačního procesu je možno pokládat ukončení tridentského koncilu roku 1563, respektive teprve bulu papeže Pia IV. „Benedictus Deus“ z 26. ledna 1564, potvrzující všechna koncilní ustanovení.5 Tento koncil byl coby všeobecný a ekumenický svolán po
2

3

4
5

V označení procesu, kterým procházelo v období raného novověku západní křesťanstvo nepanuje v dosavadní historiografii jednotné stanovisko. Zhodnocení dosavadní užívané terminologie a jejích metodologických východisek viz
ZEMEK, P.: Protireformace, rekatolizace, katolická reforma či konfesionalizace? Studia Comeniana et historica 36,
2006, s. 227–234.
V evropských souvislostech souhrnně viz MACHILEK, F.: Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation
und Konfessionalisierung. Land und Konfessionen 1500–1650. In: Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung. Münster 1989, s. 134–152.
V roce 1508 například král Vladislav Jagellonský vydal dekret namířený proti působení sekty pikartů v Čechách a na
Moravě. Viz Archiv Národního muzea Praha, f. Sbírka E-patenty, k. 1.
SARPUS, P.: Concilii Tridentini, pontificibus Paulo III., Iulio III., Pio IV. ab anno MDXLV, usque ad annum MDLXIV
celebrati, canones et decreta, cum pontificiis bullis ad id spectantibus. In: Historia concilii Tridentini. Lipsae 1690,
s. 229–233.
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několika neúspěšných pokusech papežem Pavlem III. teprve roku 1545. Sbor kardinálů, arcibiskupů a biskupů se tak do italského Tridentu vydal teprve s vědomím skutečné hrozby naprostého zhroucení katolických pozic. Koncil trval s přestávkami celých osmnáct let (1545–1563)
a výkvět tehdejší církevní hierarchie Evropy se za tu dobu sešel při pětadvaceti zasedáních, avšak
celá polovina z nich byla věnována slavnostním vyhlášením jeho usnesení. Výsledkem koncilu
bylo vytvoření platformy pro vnitřní obrodu katolické církve, jakožto jediného východiska ke
znovunabytí ztracených pozic. Především mělo dojít k důsledné nápravě církevní disciplíny
a dalekosáhlou revitalizací měl projít systém církevní správy. Reformy zahrnovaly kromě jiného
např. zákaz vybírání odpustků, stanovily tzv. sídelní povinnost jednotlivých biskupů, či směřovaly k upevnění disciplíny a vzdělání diecézního i řádového kléru.6
Rekatolizačnímu procesu tedy koncil nejen připravil půdu v rovině dogmatické, ale jasně stanovil rovněž prostředky, jimiž mělo být další potýkání se s důsledky reformace vedeno. Otázka
vlastní recepce koncilních ustanovení a jejich následné uvádění v praxi v konkrétních zemích
(diecézích) byla samozřejmě dlouhodobým procesem, trvajícím přinejmenším po celou druhou
polovinu 16. století. V této etapě, kdy stále více platilo augšpurské „cuius regio eius religio“,
ovšem bylo možno rekatolizační postupy účinně aplikovat prakticky pouze na bezprostředních
doménách katolických držitelů. Oblasti kontrolované nekatolickými vrchnostmi totiž zůstávaly
pro opětovné přijetí katolické konfese převážně uzavřené. Druhá fáze rekatolizačního procesu
tedy probíhala především ve znamení vnitřní konsolidace, jejímž výrazem byla snaha vytěsnit
reformovaná vyznání či náboženské sekty z prostoru reálného vlivu katolických institucí,
případně jednotlivců z řad šlechty. Na Moravě se tak dělo zejména v okruhu biskupského dvora
a na mensálních a v menším měřítku rovněž i manských statcích olomouckého biskupství.7
V českých zemích byla tato etapa rekatolizace přerušena mocenskopolitickými okolnostmi
a zásahem vzbouřených českých, moravských, slezských a lužických stavů.8
Záhy po nezdaru stavovského povstání se však karta radikálním způsobem obrátila a za
účinné mocenskopolitické podpory Habsburků se mohla postupně rozvinout třetí, tentokrát již
ryze expanzivní a závěrečná fáze rekatolizačního procesu. Roku 1622 byli ze země vypovězeni
novokřtěnci a o dva roky později již císařský mandát zakazoval poddanému obyvatelstvu
vyznávat jinou, nežli katolickou konfesi. V březnu 1628 pak byla konverze nařízena i moravské
nekatolické šlechtě, která se v opačném případě měla do půl roku ze země vystěhovat. Postup
násilné rekatolizace byl sice v závěrečném období třicetileté války důsledkem obsazení velké
části země Švédy utlumen, ovšem po jejich odchodu v roce 1650 již opět pokračoval rozhodný
postup proti nekatolickým konfesím a sektám. Jistou výjimkou bylo území Slezska, kde vestfálský mír zaručoval nekatolíkům určitou míru náboženské svobody. Ačkoliv v poslední čtvrtině 17.
a na počátku 18. století intenzita rekatolizačního tažení v mocenskopolitické rovině výrazně
poklesla, rekatolizační proces následně opět za výrazné podpory panovníka gradoval za vlády
bigotního katolíka Karla VI.9
⃰
6
7

8
9

JEDIN, H.: Geschichte des Konzils von Trient I–VII. Freiburg 1975–1977; KAFKA, F.–SKÝBOVÁ, A.: Husitský epilog na koncilu tridentském a původní koncepce habsburské rekatolizace Čech. Praha 1968.
JAKUBEC, O.: Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby. Olomouc 2003, s. 76 a násl.;
ŠTĚPÁN, J.: Konfesní prostředí biskupského dvora na příkladu roku 1584 na dvoře biskupa Stanislava Pavlovského
z Pavlovic. Střední Morava 26, 2008, s. 102–115.
KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy a sjezdy moravské II. Brno 1902, s. 501 a násl.; URBÁNKOVÁ, L. (ed.): Povstání
na Moravě v roce 1919. Z korespondence moravských direktorů. Praha 1979, s. 5 a násl.
AL SAHEB, J.: Möglichkeiten und Grenzen der Rekatholisierungspolitik der Liechtensteiner im Fürstentum Troppau.
In: Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der böhmischen Kröne. Ostrava – Vaduz 2013, s. 247–266;
týž: Moravští nekatolíci a Těšínsko v předtolerančním období. Český Těšín 2013, s. 23 a násl.
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Zaměřme se nyní na období druhé fáze rekatolizačního procesu (vymezené v prostředí Moravy přijetím závěrů Tridentského koncilu na jedné a závěrem předbělohorské etapy na druhé
straně) a metody jeho uvádění v praxi. Pozornost přitom upřeme přednostně na bezprostřední
državy olomouckého biskupství jakožto hlavní geografický horizont tohoto procesu. Nejprve
ovšem alespoň v hlavních rysech nastiňme náboženské poměry, které v zemi v 16. století panovaly.10
Předbělohorská Morava představovala prakticky až do vydání obnoveného zřízení zemského
v roce 1628 po konfesijní stránce velmi pestrou mozaiku. Tato situace byla zapříčiněna mnoha
faktory. Kromě poměrně masivního pronikání luterské reformace se Morava stávala útočištěm
v jiných zemích pronásledovaných vyznání. Po porážce tzv. prvního stavovského odboje
v Čechách v roce 1547 například na Moravě nalezli v hojném počtu útočiště členové Jednoty bratrské. Negativním faktorem byla ovšem v průběhu první poloviny 16. století zejména vnitřní krize římskokatolické církve, projevující se jak úpadkem papežství, korupcí a nepotismem vyššího
kléru, tak na nejnižší úrovni morálním rozkladem a úpadkem diecézního kněžstva. Např. v relaci o stavu náboženských poměrů ve své diecézi z roku 1561 si olomoucký biskup Marek Khuen
císaři Ferdinandovi I. stěžoval, že „...jest na větším díle takových zmatených a ženatých kněží
v tom Markrabství...že jich jest velmi drahně, někteří luteriány, cwingliány, jiní o mšech svatých
nic nedrží, žádných ceremonií a svátostí v kostelích nezachovávají, než každý káže, púsobí, jak
se jemu aneb pánu jeho dobře líbí a takoví všichni se zastírají zpúsobem sub utraque...“.11 O čtyři roky později měl císaři Maxmiliánovi II. podat dobrozdání o stavu náboženských poměrů na
Moravě zemský hejtman Berchtold z Lipé. Panovník totiž příliš nedůvěřoval objektivitě nedávné
relace biskupa Khuena, podle něhož je země zachvácena sektami vedenými mnoha „...bludnými
sektářskými a nepořádnými kněžími...“.12 Podobně v roce 1567 měli zemský hejtman Zachariáš
z Hradce a podkomoří Markrabství moravského, Jáchym ze Zdětína, prošetřit oprávněnost
stížnosti olomouckého biskupa Viléma Prusinovského na tištění „...bludných a hanlivých
knih...“.13 V reakci na tyto náboženské poměry sice habsburští panovníci, vychovaní vesměs
v bigotně katolickém duchu, vydali během druhé poloviny 16. století několik patentů namířených
převážně proti „...neřádným kněžím, kteříž jako jiní lidé světští chodí, obcují, plešuóv na hlavách
svých, ani roucha dlúhého počestného, jakž na kněze a duchovní osoby náleží, nenosí a jiných

10
11
12

13

Souhrnně viz MIKULEC, J. a kol.: Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě. Praha 2013,
s. 309–362.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 51, sg. 3, f. 39.
„...jaké jest nám psaní duóstojný milý biskup olomúcký z strany bludných sektářských a nepořádných kněží učinil,
abychom mandáty naše...po zemi rozeslati poručiti ráčili, tomu z téhož příležitého psaní šířeji vyrozumíš. Kdež očekávajíc my osoby tvé těchto dnú ke dvoru našemu císařskému, toho jsme na tebe, abychom také na to tvé dobré zdání
slyšeti, odložili. A chtíc, aby z[e] strany kněží dobrý řád zachová[n] byl, poručiti jsme ráčili, příležící přípis mandátu,
jak by od nás vyjíti měl, sepsati. A Protožť milostivě porúčíme, že v dotčený přípis nahlídneš, nám v tom dobré zdání
své s odesláním zase toho psaní nahoře psané[h]o biskupu a přípisu, oznámíš...“. Viz Národní archiv v Praze,
f. Morava, inv. č. 864.
„...a co na nás duóstojný Vilím, biskup olomúcký, z strany tištění a zjevně prodávání některých bludných a hanlivých
kněh a malování, jakž nám toho příležící jeden traktát poslal, vznáší a nás v to[m] za milostivé opatření a toho časné
přetržení poníženě prosí, tomuž z příležící[h]o vejpisu psaní šířeji vyrozumíte. I poněvadž zejména nějaké[h]o Fridricha Guntera, který by takové příležité i jiné hanlivé knihy pod jiným jméne[m] a s povolením našim tisknouti a Nikl
Hon zjevně prodávati měl, dokládá, poroučíme vá[m] milostivě, abyste se na to na všecko podle jí, jestliže by se ty
neb jiné k tomu nápodobné knihy a malování nenáležité u dotčeného Guntera tiskly i také prodávaly, vyptali a nám
o tom zprávu vaši s dobrý[m] zdáním vaši[m] nemeškaje učinili...“. Viz Národní archiv v Praze, f. Morava,
inv. č. 1041. Později udělil císař Rudolf II. biskupovi Stanislavu Pavlovskému právo cenzury knih. Viz Zemský archiv
v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupská konzistoř Olomouc, sg. A 9, k. 541.
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mnohých rozpustilostí proti Pánu Bohu se dopouštějí a toho, nač jsou se oddali, i přísah svých
kněžských promíjejí…“.14
Podobná opatření ovšem nemohla sama o sobě nepříznivou situaci radikálněji zvrátit. Mnohdy totiž scházela vůle držitelů patronátního práva na daném stavu cokoliv měnit, tím spíše, pokud
se sami přiklonili k některému ze široké škály nekatolických vyznání. Ze stejného důvodu se
s minimálním dopadem setkala rovněž panovnická nařízení, výslovně zakazující činnost sborům
Jednoty bratrské i náboženským sektám, souhrnně označovaným za „pikardy“.15 Restriktivní
opatření totiž bylo možno aplikovat výhradně jen na dominiích katolických vrchností, církevních
statcích, v královských městech a královských komorních panstvích.
V důsledku neutěšeného stavu diecézního kléru se do krize dostávala pevná církevně-správní
struktura v podobě farností a nezřízený život kněží zavdával příčinu k příklonu k novým, dosud
takto nezprofanovaným náboženským směrům.16 Náboženská tolerance byla navíc v zemi garantována neotřesitelnou pozicí zemských stavovských orgánů a výlučností stavovských privilegií,
která až do povstání v roce 1619 neumožnila panovníkovi ani olomouckým biskupům proti náboženské svobodě účinněji zasáhnout. V duchu zásady „cuius regio, eius religio“ tak na předbělohorské Moravě vládla náboženská koexistence a značná tolerance. Ke katolictví se v průběhu první poloviny 16. století hlásilo pouze 10–12 % obyvatelstva.17 Ačkoliv během druhé poloviny 16.
století se podařilo olomouckým biskupům tento nepříznivý poměr alespoň zčásti korigovat, ani na
počátku 17. století nebyla náboženská situace na Moravě z pohledu katolické hierarchie a panovníka zdaleka uspokojivá. Ze soupisu farností v jednotlivých děkanátech18 olomoucké diecéze,
pořízeného v době episkopátu Františka z Ditrichštejna (eps. 1599–1636) roku 1606 vyplývá, že
14

15

16

17

18

KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy a sjezdy moravské III. Brno 1905, s. 598–599. Další z mandátů proti neřádnému
kněžstvu vydal Ferdinand I. v srpnu 1563. Dohledem nad dodržováním jeho ustanovení pověřil jednak zemského hejtmana, tak i olomouckého biskupa „...vědětiť dáváme, že nás jisté zprávy docházejí, jaké to rozpustilosti a neřádové při
kněžstvu podobojí v Markrabství našem moravském proti mandátóm našim císařským pominulých let vyšlým dějí. Nad
čímž slušně těžkost nésti ráčíme a toho žádnému trpěti nemíníme. Kdež jaké [j]sme mandáty opět z strany těch neřádných a vyběhlých kněží, aby nikdež fedrováni a přechováváni nebyli, po zemi rozeslati ráčili. Tomu všemu z příležícího
mandátu šířeji vyrozuměti a tím se dále spraviti budeš moci. A protožť poroučíme, aby[s] na to pozor měl, aby se tak
podle dotčených mandátuóv našich chovali a z toho nevykračovali...“. Viz Národní archiv v Praze, f. Morava, inv. č. 503.
Dne 22. července 1602 vydal jeden z patentů s platností pro české země císař Rudolf II. „...Protož nechtíce, aby to zlé
přehlídnutím našim k dalšímu [v]zniku přicházeti a ti smyšlení bludové vzróst větší míti a se rozmáhati měli...všem vúbec
poroučeti ráčíme, abyste po dnešní den takových schúzek postranního kázání, zpěvúv a posluhování tejně ani zjevně na
gruntech svých nedopouštěli, nedrželi, neužívali, ani komu jinému držeti, užívati, přehlídali. Sbory všechny ihned zavřeli, zamkli, kolym zabíti a zatarasiti dali a pokudž by se kde v kostelích táž pikhartská a bratrská aneb jiná zmatečná učení hlásili a kázali, odbudouce je odtud, kněžstvem řádným...osadili. Také lidi poddané vaše dostatečně napomenuli, aby
od téhož bludného učení a tý pikhartské neboližto bratrské sekty přestali, od ní pustili, sbory, schúze, i všecka neřádných
kněží jejich kázání po domích i jinde zastavili, těch dále a více nemívali, než k víře a náboženství...pod jednou aneb podobojí vedle kompaktát přijímajících, přistoupili...“. Viz Archiv Národního muzea Praha, f. Sbírka E-patenty, k. 1.
KOUŘIL, M.: Přehled dějin církevní správy na Moravě od husitství do josefínských reforem. In: XXVII. mikulovské
sympozium 2002. Brno 2003, s. 25. K problematice nástupu reformace v habsburské monarchii a v českých zemích
viz VOCELKA, K.: Geschichte Österreichs. München 2002, s. 107 a násl.; LEEB, R.: Der Streit um den wahren
Glauben. In: Geschichte des Christentums in Österreich. Wien 2003, s. 145–279; WINKELBAUER, T.: Österreichische Geschichte 1522–1699, II. Teil. Wien 2003, s. 14 a násl.
D’ELVERT, Ch.: Zur Geschichte des Erzbisthums Olmütz. Schriften der historisch-statistischen Section 29. Brünn
1895, s. 48; HRUBÝ, F.: Luterství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou. Český časopis historický 40, 1934,
s. 265–309, Český časopis historický 41, 1935, s. 1–40, 237–268; VÁLKA, J.: Tolerance, či koexistence? K povaze
soužití různých náboženských vyznání v českých zemích v 15. až 17. století. Studia Comeniana et historica 18, 1988,
s. 63–75; WINKELBAUER, T.: Überkonfesionelles Christentum in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts in Mähren und
seine Nachbarländern. In: Dějiny Moravy a Matice moravská. Brno 2000, s. 131–146.
V pramenu je užit termín „districtus“. Vzhledem ke krizi, která postihla katolický správní systém v období šířící se reformace, se tedy mohlo jednat spíše než o děkanát v pravém slova smyslu o pouhý blíže nespecifikovaný správní obvod.
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některé oblasti byly zcela pod kontrolou „heretikú“. Konkrétně se jednalo o děkanství Jihlava,
Lipník n. B., Nový Jičín, Moravská Třebová a Šumperk. V děkanství Přerov pak byly jedinou
katolickou farností Všechovice. Kromě zmíněných, zcela nekatolických děkanátů, bylo na území
zbylých děkanských obvodů celkem 120 katolických a dalších 50 „heretických“ farností.19
⃰
Katolickou církev zastihla ofenziva reformace nepřipravenou a neschopnou čelit novým podmínkám. Novým impulzem a platformou ke konfrontaci s nekatolickými konfesemi se stal teprve tridentský koncil završený v lednu roku 1564 závazným přijetím a potvrzením všech jeho
ustanovení papežem Piem IV. Na tomto pevném základě mělo stát rekatolizační tažení, jehož čelnými představiteli se na Moravě stali olomoučtí biskupové. Ačkoliv zaujetí pro rekatolizační
tažení lze považovat za samozřejmou součást episkopátů každého z nich, za připomenutí stojí
především osobnosti Viléma Prusinovského z Víckova (eps. 1565–1572), Stanislava Pavlovského z Pavlovic (eps. 1579–1598) a kardinála Františka z Ditrichštejna (eps. 1599–1636).20
Na základě platformy, kterou představovala ustanovení tridentského koncilu, tedy mohla být
i na Moravě zahájena postupná konsolidace katolické církve, a to nejen v rovině dogmatické
a duchovní, ale také v rovině církevně-správní. Jeden ze základních předpokladů úspěchu církevní konsolidace představovala zásadní reforma a obroda diecézního i řádového kléru. Jak již
bylo předesláno, této stránce katolické reformy věnovali patřičnou pozornost už několik let před
završením tridentského koncilu prostřednictvím četných nařízení habsburští panovníci. Jejich
dekrety by ovšem samy o sobě, bez součinnosti s představiteli církve, ale i stavů, nemohly vést
ke kýženému výsledku. Význam reformy zejména diecézního kléru, který byl klíčem k úspěšnému rozvinutí rekatolizace v celé zemi, si uvědomovali rovněž olomoučtí biskupové. Zvýšenou
aktivitu v tomto směru vyvíjel již v padesátých letech 16. století Marek Khuen (eps. 1553–1565).
Nepochybně i díky němu se otázkou „neřádných kněží“ zabýval roku 1558 moravský zemský
sněm. Jeho usnesení ovšem bylo natolik obecné, že jej rozhodně nelze pokládat za výraz zahájení cílené rekatolizace (tu by ostatně nekatolická většina stavů dobrovolně nepřipustila).21 Výrazným milníkem na cestě k obrodě diecéze byl rok 1566. Tehdy se biskupu Vilému Prusinovskému podařilo, po neúspěšných snahách jeho předchůdce Marka Khuena, v Olomouci usadit
jezuitský řád. Od papeže Pia V. zároveň Prusinovský obdržel povolení přijímat do diecézní
správy kněze přicházející z jiných diecézí, což mělo napomoci urychlení rekatolizačního procesu na Moravě. Ještě v témže roce nařídil Vilém Prusinovský rovněž vizitaci své diecéze.22
19
20

21

22

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupská konzistoř Olomouc, inv. č. 91a.
K jejich rekatolizačním aktivitám například viz PÁNEK, J.: Biskup a kancléř (Stanislav Pavlovský a Vratislav z Pernštejna 1579–1582 a jejich úloha v počátcích rekatolizace Moravy). Časopis Matice moravské 113, 1994, s. 35–47;
JAKUBEC, O.: c. d., s. 65 a násl.; BALCÁREK, F.: Kardinál František Ditrichštejn 1570–1636. Gubernátor Moravy. České Budějovice 2007, s. 76 a násl.
„...Což se kněží neřádných dotejče, na tomto [j]sme se snesli. Kterýž by se kněz koli pod kterýmkoli pánem co lotrovské[h]o dopustil, takového každé[h]o pán tej fary aby podle provinění je[h]o trestal, neb každý ten pán milujíce ctnost
a pobožnost, uznal-li by co do kněze nepořádného, jemu toho trpěti a snášeti nebude...“. Viz Moravský zemský archiv
v Brně, f. A 3-Stavovské rukopisy, inv. č. 2, f. 127; Prakticky ve stejných intencích rozhodli moravští stavové rovněž
roku 1560. „...Item jakožto na předešlém sněmu obecním to bylo nařízeno, aby kněží pro své výstupky od pánuóv svých
trestáni byli, ten artikul zdviháme a při starobylém pořádku kněžích z strany trestání jich zuóstavujem...“. Viz Moravský zemský archiv v Brně, f. A 3-Stavovské rukopisy, inv. č. 2, f. 166.
„...oznamujem vám, že podle milostivé vuóle a poručení císaře jeho m[ilos]ti, pána našeho nejmilostivějšího, z povinnosti
ouřadu našeho biskupského po vší dioecesi a biskupství našem osoby některé na místě naším, kteří faráře a kněží, jak se při
náboženství a službách Božích chovají, lidi obecní vyučují a životy své ku příkladu dobrým vedou, vizitovati mají, vysílati
máme, s tím dalším poručením, aby se při takovým vizitování pokojně, přívětivě, žádným v tom moci nečiníc, ani na koho
sahajíc, aby sobě do nich co slušně žádný neměl stěžovati, chovali...“. Viz Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc,
f. Arcibiskupská konzistoř Olomouc, sg. B 1b, k. 557; tamtéž, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 58, sg. 7, f. 119.
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K reformě katolického duchovenstva v zemi měla přispět rovněž diecézní synoda, svolaná
v květnu roku 1568 v souladu s nařízením tridentského koncilu „De reformatione“, přijatým na
jeho 24. zasedání. Při vyhlašování trestů za opilství, obžerství a další přestupky kněží se ovšem
mezi účastníky diecézní synody zvedla vlna nevole, což jen dokumentuje žalostný stav, v němž
se tehdy valná většina katolického kléru v zemi nacházela.23 Ve snahách zajistit pro duchovní
správu v olomoucké diecézi dostatek vzdělaných a morálně bezúhonných kněží pokračoval biskup Stanislav Pavlovský. Roku 1581 totiž inicioval v Olomouci založení semináře také pro
chudé žáky, neboť do dosavadního semináře byli přijímáni povětšinou urození chovanci.24 O pět
let později se biskup dokonce neúspěšně pokusil získat pro službu v olomoucké diecézi polovinu chovanců papežského semináře, tzv. severské koleje, v němž byli pod dohledem jezuitů připravováni pozdější misionáři mířící do severských zemí.25
Za účelem zjištění reálného stavu diecézního i řádového kněžstva hodlal biskup Pavlovský
v intencích tridentina nechat vizitovat celou diecézi. Tento záměr se ovšem setkal s rozhodným
odporem nekatolických vrchností. Počátkem února 1581 tak byl v této věci z příkazu císaře
Rudolfa II. v zemi publikován mandát „...z strany kněžstva nepořádného, aby to od duóstojného
Stanislava, biskupa olomúckého věrného našeho milého v Markrabství našem moravském visitován[o] i jinými slušnými prostředky pro lepší řád uvedeno bylo...“.26 V květnu téhož roku pak
císař ustanovení předchozího mandátu dále specifikoval a výslovně stanovil, že olomoucký biskup má právo vizitovat jak pravověrné katolíky, tak i utrakvisty. Právě mezi nimi se totiž pod
rouškou utrakvismu (tedy tolerované součásti katolické církve) skrývala většina náboženských
sekt.27 V září 1582 pak vydal biskup průvodní pastýřský list, v němž pronesl plamennou výzvu,
aby se věřící odvrátili od nekatolických vyznání „...falešného těchto nynějších novotníkuóv
a sektářú bludného učení a jejich domnění přijímati, jestliže spaseni bejti chcete, nemáte...“.28
Krátce po zjištění stavu své diecéze Pavlovský v relaci do Říma naříkal nad tím, že katolickými
kněžími je obsazeno pouhých 70 far.29 Vyvrcholením jeho obnovného úsilí bylo svolání diecézní synody v listopadu 1591. Teprve zde byly prohlášeny za bezvýhradně závazné všechny tridentské reformní dekrety, včetně předpisů týkajících se kněžského života, oděvu a chování.30
Snaha o nápravu a obrodu diecézního i řeholního kléru s sebou přinášela mnohá úskalí. Jedním z nejzásadnějších byla především aplikace všech, ve věci kněžské disciplíny tridentským
23
24
25

26
27

28
29
30

DUDÍK, B.: Statuten der Diöcese Olmütz vom Jahre 1568. Brünn 1870, s. 78; JANČÍK, J.: Diecézní synoda v Olomouci roku 1568. In: Museum-list bohoslovců moravských. Brno 1889, s. 105–118.
KOUŘIL, M.: Svěcenci v době episkopátu Stanislava Pavlovského. In: Nový Mars Moravicus. Brno 1999, s. 411–417.
Počátkem 17. století se o totéž pokoušel i Pavlovského nástupce, kardinál František z Ditrichštejna, ovšem papežského souhlasu disponovat s částí seminaristů ze severské koleje pro potřeby olomoucké diecéze dosáhl teprve v roce
1634. Viz ZLÁMAL, B.: Příručka českých církevních dějin VI. Olomouc 1970, s. 27–28.
Národní archiv v Praze, f. Morava, inv. č. 2647.
„...I poněvadž nás jisté správy docházejí, že v tom i sice v kněžstvu jiní velicí neřádové a rozpustilosti mezi kněžstvem
v dotčeném Markrabství našem moravském se neumenšují, nýbrž i mnohé sekty se rozmáhají, napomenuli [j]sme duóstojného Stanislava, biskupa olomúckého, věrného našeho milého, milostivě jemu poroučejíc, abychom z ouřadu
a z povinnosti své visitováním a jinými slušnými prostředky takové neřády přetrhoval a nedobrý pobožná Bohu a dobrým lidem líbezný řád, pokudž nejvýš možné, uvozoval. Však tak a na ten zpuósob, aby osobám tělo a krev Páně pod
obojím přijímajícím podle dopuštění a jistého nařízení církve svaté od řádných a katolických kněží žádné příkořistí
od něho, ani od těch, které by on na místě svém nařídil, v tom se nestalo, ani v čem ublíženo bylo, nýbrž aby nad ním
nicméně jako nad těmi, kteříž pod jednou zpuósobou přijímají, ruku svú držel a je v svém otcovském opatrování
a ochraně měl...“. Viz Národní archiv v Praze, f. Morava, inv. č. 2664.
AL SAHEB, J.: Pramen k rekatolizaci Moravy v 16. století. In: Práce a Studie Muzea Beskyd 16, 2005, s. 56–60.
SNOPEK, F.: Některé relace biskupa Stanislava Pavlovského a kardinála Dietrichštejna o diecési olomoucké. Časopis Matice moravské 32, 1908, s. 405.
FASSEAU, A.: Collectio synodorum et statutorum almae dioecesis Olomucenae. Rezii – Vienna 1766, pag. 62–119.
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koncilem závazně přijatých, ustanovení do každodenní praxe. Reálný stav byl totiž mnohdy na
hony vzdálen ušlechtilým usnesením katolické reformy shrnuté v kánonu „de vita et honestate
clericorum innovantur“. K dosažení cíle byli proto olomoučtí biskupové nuceni častokrát aplikovat vůči vzpurným kněžím svou trestní pravomoc. Její nezávislost na světském soudnictví sice
potvrzovala četná ustanovení Tridentina, ovšem na Moravě musel o uznání biskupské jurisdikce
nad kněžstvem svést náročný zápas se stavovskou reprezentací biskup Stanislav Pavlovský.31
Biskupské „ius in spiritualibus ac criminalibus causis“ ovšem fakticky spočívalo pouze
v možnosti viníka uvěznit, nikoliv nad ním vynést přísnější ortel. V případě, že se tedy jednalo
o závažný přestupek kriminální povahy, byl obvykle provinilý kněz předán ramenu světské justice zpravidla v některém z biskupských poddanských měst.32
Mnohem obvyklejší byly ovšem případy uvěznění kněží, kteří se jakýmkoliv způsobem protivili římskokatolické církevní doktríně. V tomto smyslu představoval trest spočívající
v uvěznění obvykle v „kněžském karceru“ na Hukvaldech především výchovný a nápravný
moment. Vždyť drtivá většina uvězněných kněží se po „nápravě a pokání“ vracela zpět do
duchovní služby.33 Již biskup Khuen přitom hodlal využít kněžského vězení jako prostředku
k nápravě nedisciplinovaného kléru nikoliv jen v nahodilých případech, ale zamýšlel tento
model aplikovat zcela koncepčně a pokud možno i plošně. Svědčí o tom přípis hukvaldskému
úředníkovi z 26. ledna 1560, týkající se „neposlušných kněží“ z děkanství Osoblaha „...též
vědětiť dáváme, že [j]sme poručili ouředníku našem[u] osoblažskému, kteří by ta[m] faráři
výstupní a neposlušní byli a neřádu proti pánu Bohu i lidem k zlému příkladu púsobili, aby
takové s knězem děkanem a farářem osoblažským vyzdvihoval a na Ukvaldy do trestně odsílal.
Protož kdež by takový který poslán byl, do trestání jej hned dej a v slušnosti, jakož vězni, jísti
i píti dávati poroučej. A ty kterého bez vúle a vědomosti naše z trestání nevypouště[j]...“. Počátkem února téhož roku pak biskup úředníkovi sdělil, že poručil proboštu nedalekého kláštera ve
Fulneku, aby provinilé kněze ze svého konventu předal rovněž k uvěznění na Hukvaldy.34 Praxe,
31
32

33

34

BREITENBACHER, A.: Spor biskupa Pavlovského s moravským soudem zemským o soudnictví nad kněžstvem. Časopis Matice moravské 30, 1906, s. 97–137.
Roku 1554 například v těchto intencích odpovídal biskup Marek Khuen králi Ferdinandovi I. ohledně kněze Stanislava Poláka, který se dopustil krádeže předmětů z kroměřížské rezidence po smrti předchozího biskupa Jana Dubravia. „...I poněvadž bez ublížení duóstojenství svého, i spravedlností k tomu náležících mne podle rozkazu vaší kr[álovské mil]o[s]ti popravním právem k němu přikročiti, mi se jeho tajně dáti tázati nenáleží a přátelé nebožtíka kněze
Jana, biskupa slavnej paměti, předka mého, [j]sou jej do vězení tu v Ostravě připravili, bez vědomosti mé a mně o to
nabíhali, oznámil [j]sem jim také, že mně to učiniti není slušné...“. Viz Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc,
f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 44, f. 8, 16.
V červenci 1559 například nechal biskup Marek Khuen vsadit do žaláře na Hukvaldech faráře z Březové, jménem Prokopa, který „...nemalú, ale znamenitú výstupnost, zapomenúc se nad povinnosti a přísahu svú kněžskú, učinil...“.
Hukvaldský úředník Jaroš Syrakovský z Pěrkova jej měl „...do vězení tu, kdež prve kněží vsázeni bývali, všakž aby
v skrovnosti jídla i pití i toliko aby se jemu škoda na zdraví nestala, jemu dáváno bylo...“. Již v září téhož roku však
byl investován na faru ve Frenštátě p. R. Viz Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupství Olomouc,
inv. č. 49, sg. 1, f. 112–113, 148.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 50, sg. 2, f. 17, 23. Dalším z dlouhé
řady internovaných kněží byl v květnu 1561 „...vejstupný kněz Lukáš, kterýž proti víře svaté v nemalý blud a kázání
se dal...“. V souvislosti s ním biskup zdůrazňoval přednosti hukvaldské pevnosti, která „...jináče nežli v Kroměříži
v opatření jest, aby odtud ujíti nemohl...“. Koncem června pak do hukvaldského vězení v poutech putoval jistý kněz
z Bílovce. Nehostinné podmínky vězeňské kobky spolu s nedobrovolným půstem zřejmě na většinu uvězněných kleriků zapůsobily velmi účinně, neboť četnost zpráv o internacích vyvažuje přibližně stejný počet zmínek dokládající
„napravení“ těchto kněží. Nejinak tomu bylo rovněž v případě výše zmiňovaného kněze Lukáše, o němž se biskup již
o několik měsíců po uvěznění vyjádřil slovy „...o tom rádi slyšíme, že ku pokání svatému přichází a velebnú svátost
oltářní přijímal, než...to poroučíme proto, aby jemu topeno a dohlídáno i také jídlem a pitím opatřeno bylo, aby při
zdraví svém zústati...“. Zároveň jej ovšem nehodlal propustit, neboť si nebyl jist, zda-li se zcela zřekl bludného učení.
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kterou při snaze o nápravu kněží porušujících katolickou disciplínu aplikoval Marek Khuen,
převzali rovněž jeho následovníci. S případy uvěznění takovýchto kleriků, a to jak diecézních
tak řeholních, se tedy v korespondenci olomouckých biskupů setkáváme poměrně často i po
zbytek předbělohorského období.35
Aplikace rekatolizačních opatření, snad pouze vyjma obrody katolického diecézního
i řeholního kléru, byla ve sledované etapě fakticky možná takřka výhradně v prostředí bezprostředních (mensálních) držav olomouckých biskupů. Nutno poznamenat, že ve srovnání
s okolními zeměmi, především pak s Čechami a Slezskem, byla výchozí pozice pro rekatolizační tažení na Moravě mnohem příhodnější, a to i navzdory poměrně masivnímu rozšíření
nekatolických vyznání. Příčinu je nutno hledat zejména v rozsáhlé pozemkové základně
v podobě mensálních a lenních statků, která se zračila rovněž ve výsadním postavení olomouckého biskupství v právním systému země.36 Vždyť jen rozloha mensálních panství představovala v průběhu druhé poloviny 16. století přibližně desetinu území Moravy.37 Proces
rekatolizace tedy probíhal nejprve v bezprostředním okruhu olomouckých biskupů, jejichž
snahy směřovaly k upevnění katolické konfesní jednoty mezi příslušníky jejich dvora, ale
i velmi početné suity biskupských úředníků a zaměstnanců na jednotlivých dominiích a samozřejmě poddaných. Stranou nezůstávaly ani rodové statky jednotlivých biskupů, ležící mnohdy mimo olomouckou diecézi.38
Primárním prostředkem cíleně budované konfesní jednoty na biskupských statcích bylo vedle důsledného pokatoličtění patrimoniální správy rovněž zajištění nábožensky loajálních municipálních samospráv. Teprve od poloviny šedesátých let 16. století se ovšem považovalo za samo-

35

36
37
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V červnu 1563 psal v souvislosti s ním Khuen hukvaldskému úředníkovi, aby „...v pútech chodil, z toho vězení propouščeti a zase na noc do toho vězení dáti tak, aby ujíti nemohl...“. Ačkoliv internovaný kněz přislíbil, že „...svých
všech bludúv přestati, odvolati a pokání činiti chce...“, neopustil Hukvaldy ještě ani v lednu následujícího roku. Viz
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 51, sg. 3, f. 82, 104, 195, 219; tamtéž,
f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 53, sg. 5, f. 86–87; tamtéž, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 54, sg. 6, f. 17.
Zmiňme alespoň některé případy. Roku 1569 např. slyšíme o internaci kněze Martina, „...kterýž na Ukvaldech pro svúj
vejstupek seděl...“, roku 1571 se zmiňují uvěznění ostravského faráře Jana Chocholeckého a jistého kněze Ambrože,
kterého měl hukvaldský úředník „...na horním zámku v[e] vězení do delšího poručení našeho [tj. biskupského] chovat...“. Biskup zároveň nařizoval, „...že jemu žádné jiné stravy dávati nebudeš, nežli chléb, soli a pivo píti, kromě
v nedělní a sváteční dny tu mu múžeš ryb drobných dopustiti dávati a to tak hleď opatrovati, aby nám nikterakž dolú
sjíti, ani se spustiti nemohl. K němu pak také, aby s ním kdo co obzvláštně rozmlouvati měl, nedopouštěj, listy kterému
přinášeti budou, zotvírej a ná[m] při náhodném poselství i tolikéž ty, které on jina[m] psáti bude, odsílej...“. Roku 1574
pak byl na Hukvaldech internován kněz Beneš Turek, který urazil jednoho z biskupských manů, Matyáše Žalkovského. Viz Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 64, sg. 9, f. 58; tamtéž, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 68, sg. 11, f. 102, 216–217; tamtéž, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 73, sg. 13, f. 24.
K tomu viz AL SAHEB, J.: Hukvaldské panství před Bílou horou (1553–1619). V kontextu mensy olomouckého biskupství. Ostrava 2011, s. 29 a násl.
AL SAHEB, J.: Územní vývoj přímé majetkové držby olomouckých biskupů v letech 1553–1619. Sborník archivních
prací 2012, č. 1, s. 3–40.
Příkladem může být snaha brněnského kanovníka a později olomouckého biskupa Jana Grodeckého zachovat katolického kněze na faře v rodném Grodci v těšínském knížectví. V letech 1569–1570 tam totiž hodlal těšínský kníže
Václav III. Adam investovat nekatolického faráře. Viz Státní oblastní archiv Litoměřice, pobočka Žitenice,
f. Lobkovicové roudničtí – rodinný archiv, sg. B 168, f. 120–121; JEŽ, R.: „I v paměti máme, když jsi o téhož opata
orlovského na hradě pražském s námi oustně mluvil...“. K sekularizaci církevních majetků na Těšínsku v počátcích
reformace. In: Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. Cieszyn 2010, s. 36–66; ŠTĚPÁN, J.: Konfesní prostředí biskupského dvora na příkladu roku 1584 na dvoře biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic. Střední Morava 26,
2008, s. 103 a násl.
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zřejmé, že do městských rad biskupských měst a městeček mají přístup výhradně katolíci.39 Tento trend se plně zračí rovněž v instrukcích vydaných biskupem Stanislavem Pavlovským v roce
1584 pro purkmistry a konšele městeček Frenštátu p. R. a Místku a města Ostravy. Mimo jiné
biskup nařizoval, „...aby v tom městečku nyní i na časy budoucí žádný z obyvateluóv, též podruhuóv a hoferuóv trpěn a přijímán nebyl, než toliko kteříž by nepodezřelí a dobře zachovalí lidé
jsouc v religii svaté katolické římské byli a ouřad nynější i budoucí na tom nařízení, aby se jemu
zadosti dálo, ruku všelijak drželi...“.40 Všichni členové cechů biskupských měst a městeček měli
pod hrozbou pokut a vězení vykonat každoročně zpověď a přistoupit k přijímání.41 Otázkou
samozřejmě zůstává problematika uvádění těchto nařízení do praxe, byť z četných zmínek víme
o restrikcích za jejich neuposlechnutí. Není pochyb, že mnozí nekatolíci konvertovali pod tímto
nátlakem pouze formálně. Dokladem toho je fakt, že již roku 1587 měl hukvaldský úředník
Valentin Pavlovský ostravským měšťanům pobrat a spálit „kacířské“ knihy, jichž se neustále
drželi. Kromě výše zmíněných instrukcí upravujících náboženské poměry v poddanských biskupských městech se dochovaly analogické dokumenty rovněž pro další biskupská města Příbor
(1585), Vyškov (1588) a městečko Šlapanice (1592).42 Dohled nad dodržováním ustanovení
obsažených v těchto normativních dokumentech byl vždy svěřen představitelům patrimoniální
správy. Biskup Pavlovský tak byl od svých úředníků informován o konkrétních osobách, které se
opovážily vzepřít jeho vůli a rekatolizačnímu nátlaku. Roku 1589 tak například psal hukvaldskému úředníkovi Valentinovi, nechť si nechá předvolat ty ostravské měšťany (mj. i ženu tamního purkmistra), kteří dle úředníkových slov „...tohoto roku a snad i jiných let povinnosti křesťanské [j]sou nevykonali...“, aby je následně potrestal a přiměl k nápravě.43 V květnu 1590
biskup opětovně nařizoval měšťanům v Mohelnici, Příboře, Ostravě, Brušperku a Místku, aby
přijímali eucharistii výhradně „pod jednou zpúsobou“. Poté, co se někteří z ostravských měšťanů odmítli jeho nařízení podřídit, nechal biskup 15. srpna téhož roku 50 z nich uvěznit na
Hukvaldech. Krátce nato byli ovšem všichni propuštěni s tím, že „...ty osoby z Ostravy, které
[j]sme zde v vězení měli, již také k tomu [j]sou přistoupili, že velebnou svátost oltářní pod jednou, zpuósobem katolickým v neděli po svatým Bartoloměji jako jiní poddaní naši tamž na tom
panství přijímati chtějí...“.44
Rekatolizační instrukce představovaly sice významný, ovšem nikoliv jediný prostředek, jímž
se olomoučtí biskupové snažili na svých statcích restaurovat katolické pozice. Ve snaze zmírnit
dopady reformace se pokusil již Marek Khuen o částečnou revitalizací rozpadající se správní
struktury katolické církve, byť situaci takřka znemožňoval nedostatek kněží. Navzdory tomu
bylo například v roce 1553 z biskupova podnětu založeno nové děkanství se sídlem v Moravské
Ostravě. Více než cokoliv se v tom zrcadlil zoufalý Khuenův pokus zamezit dalšímu rozkladu
katolicismu v této části Moravy. Vždyť ve městě již nekatolíci dosáhli takových pozic, že kvůli
39

40
41
42
43
44

Kupříkladu v instrukci pro města a městečka hukvaldského panství z roku 1554 ještě biskup Khuen pouze dosti vágně
přikazoval, aby „...purkmistři, fojt a konšelé, nový i starý úřad, abyste od osob svých lidu obecnímu dobrý příklad
dali, pána Buoha se báli a podle vuóle Buoží se řídili a spravovali. K sl[ov]u [B]uožímu do kostela v den nedělní i jiné
dny sváteční aby[ste] pilně chodili, tolikéž i lid obecní k tomu přidrželi a přístně jim o tom poručili. Jestliže by pak
úřadní člověk podle toho artikule se nezachoval, v den nedělní neb sváteční do kostela nešel, než raději po rynku aneb
jinde se procházel, vězením dostatečně trestán býti a k tomu také 2 kopy gr. dáti a položiti má...“. Viz Zemský archiv
v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 2247, sg. Temp 116, k. 488.
Státní okresní archiv Nový Jičín, f. Archiv města Frenštátu pod Radhoštěm, inv. č. 8; Státní okresní archiv FrýdekMístek, f. Archiv města Místku, inv. č. 3.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 88, sg. C, f. 148–161.
JAKUBEC, O.: c. d., s. 78.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 102, sg. 27, f. 60–61.
JAKUBEC, O.: c. d., s. 79.
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bojkotu řádného odvádění desátků hodlal v listopadu 1552 na zdejší beneficium rezignovat
ostravský farář a pozdější děkan Jan Jilovský. Teprve po zásahu biskupa došlo ke vzájemné
dohodě obou stran.45 Jak se však záhy ukázalo, za „uklidněním poměrů“ stála především konverze děkana Jilovského, který v Ostravě zavedl pod tlakem okolností po vzoru protestantů hromadnou zpověď i přijímání „sub utraque speciae“.46 Po těchto zkušenostech dbal biskup při
obsazování jednotlivých far ještě mnohem úzkostlivěji na katolickou pravověrnost uchazečů
vakantních beneficií. Kupříkladu v říjnu 1561 souhlasil, aby byl do Příbora po zemřelém faráři
Františkovi investován dosavadní farář v Jistebníku, Alexandr, neboť „...jest kněz pořádný pod
jednú...“. Podobně v srpnu téhož roku doporučoval na vakantní faru po zemřelém faráři Danielovi investovat kněze Stanislava ze Studénky pouze v případě, „...není-li ženat a jestliže j[es]t
pořádným knězem a dobře zachovalým...“.47
V úsilí svého předchůdce pokračoval rovněž biskup Vilém Prusinovský, který záhy zapověděl všem držitelům lenních statků jakkoliv podporovat či tolerovat nekatolíky, na mensálních
statcích olomouckého biskupství dohlížel na důslednou rekatolizaci takřka osobně. Prostřednictvím pokatoličtěné patrimoniální a municipální správy na mensálních statcích se biskup snažil
kontrolovat nejen náboženský, ale i soukromý život poddaných. Roku 1566 musel kupříkladu
syn příborského soukeníka Melchera předložit „svědomí“, že jeho rodiče byli sezdáni „...řádně
podle církve svaté...“.48 Ve většině případů se ovšem obyvatelstvo rekatolizačnímu nátlaku poddalo pouze formálně. Zásadní roli přitom představovala okolnost, že na přímých biskupských
državách mohla vrchnost uplatnit kromě duchovního působení i ryze mocensko-ekonomické
donucovací prostředky.49
Po smrti Viléma Prusinovského v roce 1572 rekatolizační tlak v důsledku častého střídání biskupů citelně ochabl, což přispělo k upevnění pozic nekatolických vyznání v diecézi. Ostatně ani
sebevětší úsilí biskupa Prusinovského nemohlo během pouhých sedmi let jeho episkopátu zásadním způsobem změnit nepříznivou situaci. Důkazem je relace biskupa Jana Grodeckého z Brodu (eps. 1572–1574) podaná císaři Maxmiliánovi II., v níž líčí náboženské poměry ve své diecézi. Uvádí, že pravomoci a autorita katolické církve jsou potlačeny, naproti tomu se v zemi daří
mnoha nekatolickým vyznáním a sektám. Podle jeho slov nebylo výjimkou, když jsou v jedné
rodině všichni její členové různého vyznání.50 Uvedená slova se ovšem vztahovala zejména pro
oblasti, které nebyly pod přímou kontrolou katolických vrchností. Přibližně dvě desetiletí trvající soustavný rekatolizační tlak totiž na jejich doménách způsobil, že poměr katolíků a nekatolíků se pozvolna vyrovnával. Na mensílních panstvích již dokonce mírně převažovalo katolické
obyvatelstvo (alespoň co do „vnějšího rozměru víry“).51
Dokonale rozvinout rekatolizační úsilí Viléma Prusinovského se podařilo teprve Stanislavu
Pavlovskému, který v tomto směru vyvíjel nezměrnou aktivitu. Nejenže dbal na katolickou uni45
46
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Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 43, f. 44, 52.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 49, sg. 1, f. 165–166, 170; tamtéž,
f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 50, sg. 2, f. 39–40.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 51, sg. 3, f. 155, 179–180.
Státní okresní archiv Nový Jičín, f. Archiv města Příbor, inv. č. 109, f. 44.
K tomu viz AL SAHEB, J.: Mezi konfrontací a smírem. K charakteru rekatolizačního postupu na hukvaldském panství v předbělohorském období. Studia Comeniana et historica 81–82, 2010, s. 113–125.
„…authoritas iurisdictioque ecclesiastica ita oppressa, ut non liceret ei, episcopo, disciplinam ecclesiasticam exercere… plures etiam numerantur fidium confessiones in Moravia, quam domus in civitatibus et villis, quandoquidem
in una plaerumque domo alia fides est patris, alia matris, alia filiorum et servorum…“. Viz SNOPEK, F.: Obrazy
z katolické restaurace kardinála Dietrichštejna. Časopis Matice moravské 37, 1913, s. 241–242.
Na příkladu panství Hukvaldy viz AL SAHEB, Jan: Ostravský děkanát v období potridentské rekatolizace
(1563−1619). In: Sborník Státního okresního archivu Frýdek-Místek 10, 2009, s. 35–59.
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formitu svých zaměstnanců a poddaných, ale opakovaně v rezidencích svých jednotlivých statků zkoušel adepty kněžské služby z řad vlastních poddaných.52 Nově vysvěcené kněžstvo posléze investoval na jednotlivé fary, z nichž museli být prostřednictvím biskupského patrimoniálního
aparátu vypuzeni nekatoličtí kazatelé. V březnu 1582 tak například investoval do Místku katolického kněze, svého kaplana Adama Pacinia, a zároveň nařídil rozprodání majetku zdejšího bratrského sboru. Hukvaldskému úředníkovi Valentinovi Pavlovskému dále nařídil „...toho kazatele pikardského napomeneš, aby se on v ouřad kněžský, jsouce zprošt[ě]ný, od toho času, více pod
nemilostí a skutečný[m] nás jiné trestání neukládal, nýbrž podle úřadu své[h]o chlapské[h]o roli
a pluhu na pilno hleděl a od kostela s jinými k slovu Boží[m]u chodil a mší s[vato]u poslouchal,
jakž o tobě pochybuje, že to tak opatříš a nařídíš, aby se tomuto poruče[n]í naše[m]u zadosti učinilo...“.53 Snahy o konverzi obyvatelstva měla podpořit rovněž biskupova rozsáhlá fundační činnost, orientovaná v prostředí poddanských měst na zakládání tzv. zbožných bratrstev. Jedno
z nich biskup založil v roce 1591 v Ostravě. Členství v těchto konfraternitách ovšem zpočátku
nepochybně ovlivnila hrozba restrikcí, které biskup na mensálních panstvích v rámci rekatolizačního úsilí zcela nepokrytě aplikoval.54 Snad ještě rozhodněji, avšak v zásadě stejnými prostředky, se vůči reformaci vymezil Pavlovského nástupce, kardinál František z Ditrichštejna.
Bezpochyby to souviselo s dobovým klimatem vyostřujícího se konfesního soupeření, spělo
neodvratně ke konfrontaci v podobě stavovského povstání.55
⃰
Konfesní roztříštěnost, jejíž základy byly v českých zemích položeny již v 15. století, se eskalací reformace v průběhu první poloviny 16. století stala výrazným rysem zdejší stavovské společnosti. Nejen v prostředí středoevropské podunajské monarchie, ale v celoevropském měřítku,
vyvolalo náboženské roztříštění reakci katolické církve, která tím ztrácela své výhradní postavení. Odezvou na lavinovité šíření reformace se stal proces rekatolizace (katolické konfesionalizace), který lze označit za značně dlouhodobý a vnitřně členitý. Do poloviny 16. století probíhala
jeho ranná fáze, kterou lze souhrnně označit jako ryze defenzivní, se snahou zabránit dalšímu
šíření nekatolických vyznání a sekt. Průvodním jevem této etapy byla absence platformy, která
by dala rekatolizačnímu úsilí pevné východisko. Tím se stala teprve ustanovení tridentského koncilu (1545–1563), který odstartoval druhou fázi procesu rekatolizace. Tato etapa, probíhající
v českých zemích od počátku druhé poloviny 16. století do výbuchu stavovského povstání, se
nesla v duchu úporné snahy o vnitřní konsolidaci a obrodu katolické církve. Primárním cílem
byla náprava diecézního i řádového kléru. Teprve po porážce nekatolických stavů a nastolení
nových právně-politických poměrů, se mohla v českých zemích rozvinout závěrečná, již ryze
expanzivní, fáze rekatolizačního procesu. Čelnými představiteli rekatolizačního tažení na
Moravě byli olomoučtí biskupové. Výchozím prostorem pro uskutečňování programu katolické
obnovy v duchu tridentina se staly tedy především mensální a manské državy olomouckého biskupství. Vzhledem k aplikaci rekatolizace v tomto prostoru z pozice vrchnostenské moci dosáhli biskupové, byť pouze vnějškové, katolické uniformity těchto dominií do značné míry ještě
před koncem druhé fáze rekatolizačního procesu, tedy před vypuknutím stavovského povstání.

52
53

54
55

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupská konzistoř Olomouc, inv. č. 109a, pag. 28, 94, 230.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 92, sg. 19, f. 25–26, 29, 36, 44, 99;
AL SAHEB, J.: Církevně-správní poměry na Místecku do roku 1716. Studia Comeniana et historica 35, 2005,
č. 73−74, s. 83–86.
MAŇAS, V.: Nejstarší zmínky o chrámové hudbě v Moravské Ostravě. Opus musicum 2003, č. 1, s. 2–3.
BALCÁREK, P.: Kardinál František Ditrichštejn 1570–1636. Gubernátor Moravy. České Budějovice 2007, s. 76
a násl.
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 30, 2016, č. 1
KNÍŽE JOSEF VÁCLAV LICHTENŠTEJN „SPIRITUS AGENS
ET MOVENS“ MODERNIZACE RAKOUSKÉHO DĚLOSTŘELECTVA1
MARTIN KRŮL
This paper examines the contribution made by Joseph Wenzel, Prince of Liechtenstein,
a distinguished figure in the eighteenth century, to the military and in particular to the
modernisation of the Austrian artillery. The Wars of the Austrian Succession revealed
shortcomings in many areas, including military affairs, and were accompanied by the necessity
of fundamental reforms. Liechtenstein made a significant contribution to the reestablishment of
the importance and quality of the Austrian artillery without which the Austrian army would have
been incapable of effectively asserting the Habsburg Monarchy’s ambitions as a great power.
Key words: The Wars of the Austrian Succession; artillery; military affairs; the eighteenth century; the reforms of Maria Theresa; the Austrian army.
Kníže Josef Václav Lichtenštejn (1696–1772), nazývaný pro svůj přínos k modernizaci rakouské
armády “der Vater der österreichischen Artillerie“,2 představoval osobnost se širokým záběrem
a okruhem působnosti. Jednou z oblastí, kde se trvale zapsal mezi význačné reformátory a zařadil se
po bok nejvýznamnějších vojenských osobností habsburské monarchie, patřilo dělostřelectvo.
Osobnosti knížete Josefa Václava Lichtenštejna byla samozřejmě věnována velká pozornost,
ovšem ve většině případu pouze v rakouské či německé historiografii.3 Analogická situace platí
i pro reformu dělostřelectva, kterou se zabývají především pozitivisticky laděná vojensko-historická kompendia konce 19. a počátku 20. století.4
1

2
3
4

Příspěvek vznikl v rámci projektu „Historizace střední Evropy“ CZ1.07/2.3.00/20.0031. Je upravenou verzí textu referátu předneseného dne 18. dubna 2013 v Moravském Krumlově na konferenci „Sekundogenitura knížecího rodu
Liechtensteinů a Moravský Krumlov“.
FALKE, J.: Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtensteins. III. Band. Wien 1882, s. 204.
Viz článek AL SAHEB, J.: Kníže Josef Václav z Lichtenštejna. Připomínka života významného diplomata, vojevůdce
a reformátora (1696–1772). Historica 2014, č. 1, s. 57–67, tam relevantní literatura.
Výběrově: HORMAYR, J.: Oesterreichischer Plutarch oder Leben und Bildnisse aller Regenten und der berühmtesten Feldherren, Staatsmänner, Gelehrten und Künstler des österreichischen Kaiserstaates. Wien 1807; MÜLLER, F.:
Die kaiserl. königl. österreichische Armee seit Errichtung der stehende Kriegsheere bis auf die neueste Zeit. I. Band.
Prag 1845, s. 114–138; MEYNERT, H.: Geschichte der k. k. österreichischen Armee, ihrer Heranbildung und
Organisation, so wie ihrer Schicksale, Thaten und Feldzüge von der frühesten bis die jetzige Zeit. IV. Band.
Geschichte des Kriegswesens und der Heeresverfassung in der österreichischen Monarchie vom Tode des Kaisers
Leopold I. bis auf die gegenwärtige Zeit. Wien 1854, s. 56–63; DOLLECZEK, A.: Geschichte der österreichischen
Artillerie von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. Nach autentischen und Grösstentheils officiellen Quellen verfasst. Wien 1887, s. 289 a násl.; JÄHNS, M.: Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit. 21. Band.
Geschichte der Kriegswissenschaften vornehmlich in Deutschland. 2. Abteilung. XVII. und XVIII. Jahrhundert bis
zum Auftreten Friedrichs des Grossen. München und Leipzig 1890. 3. Abtheilung. Das XVIII. Jahrhundert seit dem
Auftreten Friedrichs des Grossen. 1740–1800. München und Leipzig, 1891; WREDE, A.: Geschichte der k. und
k. Wehrmacht. Die Regimenter, Corps, Bramchen und Anstalten von 1618 bis Ende des XIX. Jahrhunderts. IV. Band
(bearb. von Anton Semek). Wien 1905, s. 5–68; GATTI, F.: Geschichte der K. und K. Technischen Militär-Akademie.
2 Theil. Geschichte des K.K. Bombardier-Corps, der K.K. Artillerie-Hauptschule und der K.K. Artillerie-Akademie
1786–1869. Wien 1905 aj. Vývoj rakouské vojenské historiografie shrnuje BROUCEK, P. – PEBALL, K.: Geschichte
der österreichischen Militärhistoriographie. Köln – Böhlau, 2000.
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Pro pochopení významu Lichtenštejnovy reformy je potřeba se podívat na vývoj dělostřelectva v minulosti a jeho narůstající význam pro vedení válek.
Dělostřelectvo, jehož rozvoj se datuje od poloviny 14. století, nesehrávalo do konce 15. století výraznější roli. Za jedno z prvních úspěšných nasazení, které ovlivnilo názory na jeho větší
využití, je pokládáno válečné tažení francouzského krále Karla VIII. (1470–1498) do Itálie v letech 1494–1495, během něhož se ukázala převaha dělostřelectva jak v polních bitvách, tak během obléhání opevněných míst.5 Technologický vývoj umožňoval postupné zdokonalování děl
a munice projevující se zmenšováním hmotností a nárůstem mobility, čímž mohlo dělostřelectvo
sehrávat během bitev stále výraznější roli. Četnější a účinnější nasazení děl a úspěchy při obléhání opevněných míst pak měly za následek vývoj obrany, představované kvalitativně novým
rozvojem pevnostního stavitelství. S určitou mírou zjednodušení lze konstatovat, že právě děla
a dělostřelectvo změnila tehdejší tvář raně novověké Evropy. Zvětšení palební síly totiž způsobilo snadné prolomení středověkého opevnění, které spočívalo na stavbě vysokých obranných
zdí a hradeb. Jako reakci pak poskytlo pevnostní stavitelství odpověď ve způsobu výstavby nízkých zemních valů s armovanými stěnami příkopů, které snadněji odolávaly dělostřelecké palbě,
neskýtaly pro oblehatele tak snadný cíl a rozlehlé bastiony umožňovaly obráncům rozmístění
většího počtu děl. Hlavní zásady nově vytvářených opevňovacích škol v Itálii, Nizozemí nebo
Francii, postavené na geometrickém uspořádání obranných front a vertikálně a horizontálně odstupňování jednotlivých zemních prvků, pak přetvářely vzhled krajiny a většiny významných evropských měst, jak nás informují autoři soudobých rytin a ilustrací.6 Takto vyrovnané pozice mezi odvěkým soubojem obrana versus útok pak přetrvaly prakticky až do poloviny 19. století, kdy
používání děl s drážkovanou hlavní zvrátilo poměr sil ve prospěch obléhacího dělostřelectva.
*
Rakouské dělostřelectvo mohlo navazovat na dlouhou a úspěšnou tradici, za jehož zakladatele jsou považováni císařové Maxmilián I. (1459–1519), nazývaný příznačně „der letzte Ritter und
erste Kanonier“ a jeho vnuk Karel V. (1500–1558).7 Ten systemizoval děla na sedm vzorů (podíly
ze 48 liber) a založil, podle benátského vzoru, dělostřeleckou školu ve španělském Burgosu.
Pořádal rovněž střelecká cvičení, vydal předpis pro dělostřelce a jako první platil určitý počet dělostřelců i v době míru.8 Podle tohoto vzoru pak převzaly systém ostatní státy, především Francie,
Holandsko a Švédsko, které se následně zasadily o další rozvoj dělostřelectva v 17. století.
Na zdokonalení dělostřelectva měly podíl i nejvýznamnější osobnosti tehdejší vědy a techniky, mezi nimiž vynikali Galileo Galilei pojednávající o pohybu těles a střel nebo Evangelista
Torricelli. Za zakladatele vědecké balistiky, jehož spisy ovlivnily teorii střelby na celé století, je
považován profesor matematiky Niccolo Fontana Tartaglia.9

5

6

7
8
9

K vývoji pevnostního stavitelství v raném novověku viz DUFFY, Ch.: Siege Warfare. The Fortress in the Early
Modern World 1494–1660. London and Henley 1979; TÝŽ: The Fortress in the Age of Vauban and Frederick the
Great, 1660–1789. Siege Warfare. Volume II. London, Boston, Melbourne and Henley 1985; TÝŽ: Kámen a oheň.
Bastionová pevnost, její zrod a vývoj v dějinách pevnostního válečnictví. Brno 1998; KUPKA, V: Obecný vývoj evropského pevnostního stavitelství v období od 16. do 19. století. In: Kupka, V. – Čtverák, V. – Durdík, T. –
Lutovský, M. – Stehlík, E.: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha, 2002, s. 87 a násl.
K nejznámějším náleží mědirytiny Śvýcara Mathäuse Meriana (1593–1650) působícího ve Frankfurtu nad Mohanem,
který jimi opatřil velkou část rozsáhlého díla Theathrum Europaeum (21 svazků vycházelo v letech 1633–1738), nebo topografie jednotlivých zemí (Topographia Germaniae, Topographia Bohemiae, Moravie et Silesiae, aj.).
K vývoji habsburské armády přehledně viz ALLMAYER-BECK, J. Ch. – LESSING, E.: Die kaiserlichen
Kriegsvölcker. Von Maximilian I. bis Prinz Eugen 1497–1718. München 1978.
GATTI, F.: c. d., s. 2–4.
JÄHNS, M.: c. d., 2. Abtheilung, s. 1008–1009.
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Snahy o reformy dělostřelectva pokračovaly i v 17. století. Zaměřovaly se na sjednocení velkého počtu ráží, unifikaci a standardizaci typů děl a jejich začlenění do vojenských struktur. Narůstala
rovněž produkce teoretických a praktických spisů specializujících se na tuto složku armády.10
K vojenským osobnostem 17. století, které se zapsaly mezi úspěšné reformátory, náležel švédský
král Gustav II. Adolf (1594–1632) věnující reorganizaci dělostřelectva velkou pozornost.
Dělostřelectvo zařadil jako složku armády a standardizoval kalibry polních děl na tři rozměry, 24
liberní, 12 liberní a 3 liberní pěchotní děla, která získala velkou proslulost. Snížení hmotností děl
umožnilo vypracování nových slitin, na čemž se podíleli specialisté z celé Evropy.11 Mezi významné vojevůdce v habsburských službách, kteří usilovali o modernizaci dělostřelectva, se řadili
slavné osobnosti vojenských dějin, jakými byli Albert z Valdštejna (1583–1634), polní maršál
Raimund hrabě Montecuccoli (1609–1680) nebo princ Evžen Savojský (1663–1736). Jejich hlavní snahy a návrhy se týkaly unifikaci velkého množství dělostřelecké techniky a munice, sjednocení typů děl a ráží, usnadnění výroby a obsluhy děl, stejně jako organizační začlenění dělostřelectva
do armádní struktury. Částečně došly tyto snahy realizaci nařízeními z roku 1722, podle kterých se
řídila výroba děl v následujícím období.12 Přes všechno jejich úsilí však rakouské dělostřelectvo
ztratilo náskok získaný v 16. století a značně zaostávalo za tehdejšími rivaly, Francii a Pruskem.
Smrt císaře Karla VI. (1685–1740) a nástup jeho dcery Marie Terezie na trůn (1717–1780)
přinesly habsburské monarchii období válek o habsburské dědictví ohrožující územní celistvost
říše. Dvě slezské války (1740–1742 a 1744–1745), během nichž ztratila monarchie velkou část
Slezska,13 ukázaly převahu pruské armády a projevila se během nich zastaralost a těžkopádnost
rakouského dělostřelectva, zejména ve srovnání s francouzským nebo pruským. Špatná situace
habsburské monarchie, která se plně projevila v těchto konfliktech, si vynutila rozsáhlé správní
a hospodářské reformační úsilí zaměřené na modernizaci celé monarchie. V rámci zaváděných
reforem sehrávala důležitou roli armáda, která patřila k oporám panovnické a státní moci a představovala nezbytný předpoklad pro zachování velmocenského postavení monarchie. V reakci na
neuspokojivé výsledky zahájila Marie Terezie po roce 1748 rozsáhlé centralizační reformy, mezi nimiž nechyběly ani vojenské, zaměřené na zlepšení financování armády a převedení veškeré
péče o vojáky na stát.14
10

11
12

13

14

Z nejznámějších např. WALLHAUSEN, J. J.: Archiley Kriegskunst. Hanaw 1617; MIETHEN, M.: Artilleriae recentior praxis oder neuere Geschütz Beschreibung worinnen von allen vornehmsten Haupt-Puncten der Artilleri.
Franckfurt und Leipzig 1683; přehled podává JÄHNS, M.: c. d., 2. Abteilung, s. 972–1013, 1196–1232, 1607–1631.
BRZEZINSKI, R.: Lützen 1632. Apogeum wojny trzydziestoletniej. Wydanie polskie red. Wojciech Adamski.. Oxford
2008, s. 21.
KAUFMANN, H.: Raimondo Graf Montecuccoli 1609–1680. Kaiserlicher Feldmarschall, Militärtheoretiker und
Staatsman. Inaugural – Dissertation. Wien 1974, s. 66–67; ROMAŇÁK, A.: Vývoj vojenství v období pozdního feudalismu. In: Vojenské dějiny Československa (1526–1918). II. díl. Praha 1986, s. 162–165.
K průběhu slezských válek např.: Sammlung ungedruckter Nachrichten, so die Geschichte der Feldzüge der Preussen
von 1740 bis 1779. I., IV., V. Theil. Dresden 1782, 1783, 1785; DUNCKER, C.: Kriege unter der Regierung der
Kaiserin-Königin Maria Theresia. Oesterreichischer Erbfolge-Krieg 1740–1748. II. Band. Wien 1896; HOEN, M. –
KIENAST, A.: Kriege unter der Regierung der Kaiserin-Königin Maria Theresia. Oesterreichischer Erbfolge-Krieg
1740–1748. III. Band. Wien 1898; Grossen Generalstabe (hrsg.): Die Kriege Friedrichs des Grosses, Die Erste
Schlesische Krieg 1740–1742. I/1–3, Berlin 1893; Der Zweite Schlesische Krieg. 1744–1745. II./1–3, Berlin 1895;
WEIL, M. H.: I wojna śląska (1740–1742). Oświęcim 2014 (překlad franc. originálu La Guerre de la succesion
d’Autriche 1740–1748. Paris 1897); VOCELKA, K.: Glanz und Untergang der höfischen Welt. Representation,
Reform und Reaktion im habsburgischen Vielvölkerstaat. In: Wolfram, H. (Hg.): Österreichische Geschichte
1699–1815. Wien 2001, s. 164–169; z české produkce viz ROMAŇÁK, A.: c. d., s. 192–202; BĚLINA, P. – KAŠE,
J. – KUČERA, J. P.: Velké dějiny zemí Koruny české. sv. X. 1740–1792, Praha – Litomyšl 2001, s. 15–40.
ARNETH, A.: Geschichte Maria Theresia’s. IX. Band. Wien 1879, s. 517–518; TAPIÉ, V. L.: Maria Theresia. Die
Kaiserin und ihr Reich. 2. Auflage. Graz Wien Köln 1989, s. 91–106; TÝŽ: Marie Terezie a Evropa. Od baroka
k osvícení. Praha 1997; STELLNER, F.: Sedmiletá válka v Evropě. Praha 2000, s. 27–28.
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Mezi vojenskými reformami zaměřenými na organizaci, výstroj, výzbroj, výcvik, verbování,
dislokaci, ubytování a zásobování zaujímala čelní místo reforma dělostřelectva knížete Josefa
Václava Lichtenštejna (1696–1772).15 Ten v rámci své vojenské kariéry poznal účinnost dělostřelectva během účastí ve dvou slezských válkách. Zejména prohraná bitva u Chotusic 17. května 1742, kde Prusové použili 80 (jinde 82) děl, ukázala jejich účinnou převahu nad rakouským
dělostřelectvem.16 O Lichtenštejnově rychlém jednání, které později vyzdvihovali jeho současníci, svědčí skutečnost, že již během protifrancouzského tažení na Rýnu v roce 1744 nechal zařadit do rakouské armády 122 kusů lehkých polních děl.17
Kromě Lichtenštejna, který představoval intelektuálního iniciátora reformy dělostřelectva, se
na modernizaci podíleli i další odborníci přizvaní z celé Evropy, kteří realizovali jeho ideje v technickém a konstrukční směru. Mezi nimi vynikali ze saských služeb povolaný Luxemburčan
Johann Theodor Rouvroy (přezdívaný Feuerteufel), Nor v dánských službách Adolf Nikolaus
Alfson, Wilhelm Schröder z Brandenburska, Ital Johann Franz hrabě Guasco a zejména slavný
Jean Baptiste Vaquette de Gribeauval.18 Z domácích odborníků se velkou mírou zasloužili o modernizaci dělostřelectva bratři, pozdější generálové, Andreas Leopold a Anton Ferdinand
Feuersteinové.19 Šťastnou ruku měl kníže rovněž v angažování Švýcara Jaqueta, který, ač profe15
16
17
18

19

Blíže k jeho osobnosti a životnímu osudu viz AL SAHEB, J.: c. d., s. 57–67.
PEZZL, J.: Lebensbeschreibung des Fürsten Raimund Montekukuli des Fürsten Wenzel Lichtenstein des Hofraths
Ignaz von Born samt einem Portraite. Österreichische Biographien 4. Wien 1792, s. 158–159.
DOLLECZEK, A.: c. d., s. 321
Johann Theodor sv. pán von Rouvroy (1728–1789) přestoupil ze saských do císařských služeb v roce 1753. Za své
zásluhy v bitvách sedmileté války rychle povýšil na generálmajora a v roce 1765 mu byl udělen Komandérský kříž
vojenského řádu Marie Terezie. Od roku 1772 se stal majitelem 2. dělostřeleckého pluku a mezi jeho zásluhy se řadí
zavedení jízdních baterií a tažných lan. V roce 1787 získal hodnost polního zbrojmistra. Během obléhání Bělehradu
se nakazil vypuknuvší epidemii a v roce 1789 zemřel v Semlinu.
Adolf Nikolaus sv. pán von Alfson (1704–1779) vstoupil z dánských služeb k císařskému dělostřelectvu v roce 1754.
Největší zásluhy si získal během obléhání Olomouce v roce 1758, za něž mu Marie Terezie udělila Malý kříž a hodnost generála polního strážmistra. Do penze odešel v roce 1778 a rok na to zemřel v Olomouci.
Johann Wilhelm sv. pán Schröder von Lilienhof (1719–1800) původem z Berlína, odešel po smrti matky spolu se
svými čtyřmi bratry do Rakouska, kde se uplatnili v armádě. Pro jeho schopnosti si jej všiml kníže Lichtenštejn, který ho přivedl k dělostřeleckému sboru, kde dosáhl hodnosti polního zbrojmistra a šlechtického predikátu von
Lilienhof. Stal se majitelem pěšího pluku a ve vysokém věku 81 let zemřel v Olomouci. http://de.wikisource.org/wiki/BLK%C3%96:Schr%C3%B6der_von_Lilienhof,_Wilhelm_Freiherr, ke dni 7. 7. 2014.
Johann Franz hrabě Guasco de Claviéres (1708–1763) původem ze starého piemontského rodu začal svou vojenskou
dráhu v ruských službách. V roce 1752 vstoupil do rakouské armády a vyznamenal se v bitvách u Prahy, Kolína,
Vratislavi a Moysu. Největší slávu mu vynesla statečná, 63 denní obrana Svídnice v roce 1762. Obdržel Velkokříž vojenského řádu a povýšení do hodnosti polního zbrojmistra; http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Guasco, ke dni 7. 7. 2014.
Jean Baptiste Vaquette de Gribeauval (1715–1789) vstoupil po působení ve francouzské armádě do císařských služeb,
kde se vyznamenal jako dělostřelec a inženýr. Obdiv si získal za opevnění Drážďan v roce 1759 a velení obléhacích
práci u Kladska v roce 1760. Za jeho největší zásluhu je považována i proslulá obrana Svídnice v roce 1762, za což
jej Marie Terezie povýšila do hodnosti polního podmaršála a udělila mu Velkokříž vojenského řádu. Následně se vrátil
do francouzských služeb (z tohoto důvodu nepřevzal ani řád ani titul), byl jmenován generálporučíkem a guvernérem
velkého Arsenalu a zasloužil se o modernizaci francouzského dělostřelectva (systém Gribeauval); GATTI, F.: c. d.,
s. 10; SCHMIDT-BRENTANO, A.: Kaiserliche und k.k. Generale (1618–1815). Wien 2006, s. 3, 35, 37, 84, 90, 37.
V habsburských službách se vyznamenal již jejich otec, účastník bitev u Vídně 1683, Zenty, Hochstädtu a druhého
obležení Landau, během kterého v roce 1704 zachránil život arcivévodovi Josefovi, pozdějšímu císaři Josefovi I., přičemž sám padl. Andreas Leopold Feuerstein (1697–1774) započal svoji kariéru jako řadový dělostřelec, postupně se
vypracoval až na polního podmaršála. K tomuto postupu mu dopomohlo zejména úspěšné nasazení dělostřelectva
v bitvě u Kolína roku 1757 a obléhání Pirny.
Anton hrabě Feuerstein (1691–1780) nastoupil zpočátku jako dobrovolník k české dělostřelecké kompanii v Praze
a velmi rychle povýšil na štábního důstojníka. V této pozici procestoval pevnosti celé monarchie a chaos v dělostřeleckém vybavení, který tam nalezl, jej přiměl k myšlence zásadní rekonstrukce dělostřeleckého materiálu. Své schopnosti
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sí tesař, vylepšil a v továrně v Ebergassingu u Vídně zavedl praktické stroje pro vývrty hlavní.
Právě jemu je některými přisuzován vynález horizontální vrtačky (Bohrmaschine).20
Spolu se zahraničními i domácími odborníky vypracoval Lichtenštejn memorandum s návrhy na reorganizaci dělostřelectva. Po jeho předložení a následném schválení císařovnou Marii
Terezii byl jmenován v roce 1744 generálním direktorem veškerého dělostřelectva (GeneralDirector der gesammten Land- Feld- und Haus-Artillerie) a tuto funkci vykonával až do své smrti 10. února 1772.
Lichtenštejn reformoval dělostřelectvo nejen po stránce technické, ale i organizačně správní
a taktické. Ovšem pozornost nevěnoval pouze těmto oblastem. Vědom si důležitosti teoretického a praktického vyučování směřovaly jeho snahy rovněž na přípravu a vzdělávání nových dělostřeleckých odborníků. Mezi jeho prvními počiny se stalo založení školy dělostřeleckého sboru
v Rudolfově u Budějovic (Artillerie-Corps-Schule in Bergstadtl) v roce 1744. Umístění školy nebylo vybráno náhodou, v Rudolfově a Budějovicích se tehdy nacházely velké sklady materiálu
a v nedalekém Týně nad Vltavou pak laboratoř. Na této první dělostřelecké škole v Rakousku se
vyučovalo nauce o dělostřelbě, matematice, válečnému umění, fortifikacím čili opevňování
a praktickému vyměřování.21 K nejvýznamnějším učitelům patřil „professor matheseos“ Jan
Theobald Bion ze Štrasburku působící zde od roku 1749, který dříve vyučoval na Chaosském
ústavu ve Vídni.22 Kromě matematiky a inženýrství se proslavil i jako překladatel děl antických
autorů o vojenském umění, zvláště Renata Vegetia a Polybiových sedmidílných Dějin.23 Pro snazší přístupnost nechal Lichtenštejn vlastním nákladem přeložit do němčiny a vydat nejdůležitější dělostřelecké a ženijní práce, která poté rozdělil mezi důstojníky a aspiranty dělostřeleckého
sboru.24 Dělostřelecká škola byla v Rudolfově zanedlouho po jeho smrti v roce 1778 zrušena
a místo ní došlo ke zřízení dělostřeleckého lycea ve Vídni.25
Velkou váhu přikládal Lichtenštejn praktickému a teoretickému školení dělostřeleckého sboru. K tomuto účelu realizoval každoročně v létě v Týnu nad Vltavou výcvikový tábor, během něhož se vojáci cvičili ve střelbě, házení bomb, zemních prácích nebo různých experimentech.
Jelikož stát neměl pro tato cvičení dostatek prostředků, vynakládal na ně Lichtenštejn ročně ze
svých zdrojů 50 000 zlatých.26 Jen nájem rozsáhlého území činil ročně 600 zlatých.27
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pak prokázal během mnoha bitev v letech 1738–1753, za což dosáhl hodnosti polního zbrojmistra. Pro svou odborně technickou práci na nové konstrukci rakouských děl obdržel predikát Feuersteinberg a indigenát do starého panského stavu
Českého království; viz DOLLECZEK, A.: s. 290; GATTI, F.: c. d., s. 13–14; SCHMIDT-BRENTANO, A.: c. d., s. 31.
DOLLECZEK, A.: c. d., s. 290.
GATTI, F.: c. d., s. 13.
Chaosský ústav ve Vídni (Das Chaosse Stift in Wien) založený z odkazu Jana Konráda Richthausena sv. pána
z Chaosu v roce 1663, realizovaný od roku 1668 původně jako nadace pro nalezence, chudé děti a sirotky se postupně
proměnil v ústav poskytující vzdělání v civilním a vojenském stavitelství a zařadil se mezi nejvýznamnější ústavy
technického vyučování, viz VELFLÍK, A. V.: Dějiny technického učení v Praze s dějinným přehledem nejstarších inženýrských škol, jakož i akademii a ústavů v Rakousku, na nichž bylo vědám inženýrským nejdříve vyučováno. Pamětní
spis na oslavu založení stavovské inženýrské školy v Praze před 200 lety a 100-letého trvání polytechnického ústavu
Pražského. Česká Matice Technická r. XIV, č. 47. Praha 1906, I. díl, s. 17–32.
GATTI, F.: c. d., s. 13.
Mezi nevýznamnější patřila díla Bernarda Foresta de Belidor Cours de Mathematique a l’usage de l’artillerie et du
génie, Paris 1725, přeložené do němčiny J. T. Bionem a Abbé Deidier, Le parfait Ingenieur français ou la fortification offensive et defensive, Paris 1742, viz GATTI, F.: c. d., s. 12; BOHATTA, H.: Fürst Wenzel von Liechtenstein und
sein Verhältnis zu den Büchern aus der fürstlich liechtensteinischen Bibliothek. In: Jahrbuch des Historischen Vereins
für das Fürstentum Liechtenstein, 1933, Bd. 33, s. 138.
VELFLÍK, A. V.: c. d., s. 151–152.
DOLLECZEK, A.: c. d., s. 291.
GATTI, F.: c. d., s. 12.
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Dělostřeleckých cvičení se zúčastňovali nejvyšší představitelé rakouské monarchie a vojenské moci nebo významní odborníci v technických vědách. V roce 1749 cvičení navštívil kupříkladu druhý profesor Stavovské inženýrské školy v Praze Jan Ferdinand Schor, jehož žáci dosáhli významných hodností rovněž v dělostřelectvu.28 Lichtenštejn, který si jeho schopnosti cenil, mu nabízel profesuru inženýrství s hodností majora dělostřelectva na Savojské Emanuelské
akademii ve Vídni, kterou založila po smrti svého manžela Tomáše Emanuela Savojského, vévodkyně Marie Terezie Savojská rozená z Lichtenštejna.29 Ačkoliv nabízené místo nepřijal, navrhl profesor Schor různá vylepšení v dělostřelectvu a pro knížete namaloval v roce 1753 dekorační obraz do jeho stanu v ležení u Kolína.30
Mnohem větší pozornost si vyžádala čtyřdenní účast císařského panovnického páru Marie
Terezie a jejího chotě Františka Štěpána na cvičeních ve dnech 12.–15. července 1753, která tím
získala oslavný a manifestační charakter.31 Tato mimořádná akce však měla tragickou předehru,
když 20. června explodovala laboratoř v Týně, při které zahynulo 49 vojáků.32 Mezi další významné představitelé, kteří navštívili dělostřelecká cvičení, patřili císař Josef II. (1741–1790),
princ Albert Saský (1738–1822), polní maršál Franz Moritz Lacy (1725–1801) nebo polní zbrojmistr Ernst Gideon Laudon (1717–1790).33
Po skončení druhé slezské války a uzavření míru v Cáchách v roce 1748 přistoupil
Lichtenštejn k provádění reforem v oblasti unifikace a standardizace děl a ráží. Nový systém navrhl v letech 1745–1750 generál zbrojmistr Anton Feuerstein a tento systém byl následně zaváděn od roku 1753 v praxi. Zároveň se podílel i na nové konstrukci rakouských děl. Dělostřelectvo
se podle zaváděného systému dělilo do dvou skupin, a to na polní (Feld Geschütz) a baterijní
(Batterie Geschütz). Mezi polní dělostřelectvo byly zařazeny 3, 6 a 12 liberní polní kanóny s jednotnou ráží 16. Druhou skupinu tvořila baterijní, obléhací děla skládající se z 12, 18 a 24 liberních kanónů, 7, 10 a 12 liberních houfnic, 10, 30, 60 a 100 liberních moždířů. Houfnice, zejména 7 liberní pak mohly sloužit i jako polní děla. Obléhací, baterijní děla se později dále rozlišovala na obranná, pevnostní (Vertheidigungs Geschütz) a obléhací děla (Belagerungs-Geschütz).34
Počet děl ve výzbroji rakouské armády neustále narůstal. Jestliže v roce 1756 disponovalo císařské vojsko 202 kusy, v roce 1759 pak 476 polními a 6 obléhacími 24 liberními kusy a v posledním roce sedmileté války 1763 již 540 polními děly. Poměr tohoto druhu děl na 1 000 vojáků
dosáhl průměru 4,4 a nejvýznamněji byly zastoupeny tříliberní polní děla tvořící čtyři pětiny
z celkového počtu děl.35
Pro srovnání dělostřelectva rakouského s tehdejším největším nepřítelem, Pruskem, mohou
posloužit údaje týkající se množství kompanií a počtu děl. Za vlády Fridricha II. vzniklo po28
29

30
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Zejména bratři Karel a Václav Callotové, nevlastní synové profesora Schora, z nichž Karel dosáhl hodnosti polního
podmaršála a stal se majitelem dělostřeleckého pluku, viz VELFLÍK, A. V.: c. d., s. 83–84.
Polní podmaršál Tomáš Emanuel Savojský byl nejstarším synovcem slavného vojevůdce prince Evžena, který se v roce 1713 oženil s Marií Terezii Lichtenštejnskou. Po jeho smrti v roce 1729 a následném úmrtí jejich jediného, dvacetiletého syna Evžena, se Marie Terezie věnovala dobročinným účelům a mezi její snahy patřilo založení knížecí školy, kde by mladí šlechtici získali přiměřené vzdělání pro veřejnou nebo vojenskou službu. V roce 1746 založila
Savojskou rytířskou akademii (Die Liechtensteinische-Savoy´sche oder Emanuelische Ritter-Akademie in Wien), na
které se začalo vyučovat v roce 1749. Učební osnovy vypracoval již zmíněný profesor Ferdinand Schor. V roce 1756
přešla škola pod státní správu a v roce 1778 byla zrušena, viz VELFLÍK, A. V.: c. d., s. 125–130.
VELFLÍK, A. V.: c. d., s. 82–83.
DOLLECZEK, A.:, s. 318–319.
GATTI, F.: c. d., s. 15.
FALKE, J.: c. d., s. 205.
DOLLECZEK, A.: c. d., s. 293–297, 333; MEYNERT, H.: c. d., s. 58.
DOLLECZEK, A.: c. d., s. 321–322; mírně odlišná čísla uvádí STELLNER, F.: c. d., s. 30.
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stupně 13 pevnostních nebo posádkových dělostřeleckých kompanií, z nichž první čtyři byly založeny již v roce 1716 a poslední dvě pak v roce 1782 a 1784.36 V obou slezských válkách byl
každý pruský pěší prapor vybaven dvěma lehkými tříliberními nebo čtyřliberními děly a v době
sedmileté války také šestiliberními plukovními děly. Výrazně stoupl podíl a význam pozičních
děl jako protiváha k plukovním. Jestliže se v obou slezských válka na straně Prusů používalo 80
těžkých děl, pak během sedmileté války, v roce 1758, již disponovali 200 těžkými děly.37
K dalším technickým a konstrukčním vylepšením, bez nichž by nebyla modernizace dělostřelectva možná, patřila snaha o snížení hmotnosti děla ztenčováním síly pláště a zkrácením délky hlavní, zlepšení odpalovacího zařízení (trubkové měděné zapalovače) nebo zkvalitnění
střelného prachu. Přesnější střelby bylo dosaženo nastavením záměrů pomocí elevačního šroubu.38 Hlavním materiálem pro výrobu hlavní se stal bronz ve složení 100 dílů mědi a 10 dílů zinku. Zpočátku se hlavně vyráběly v různých slévárnách ve Vídni, Štýrském Hradci, Praze, Pešti
a Sibini (Hermannstadt), k hlavním však patřily slévárny ve Vídní a Mechelenu. Železné hlavně
pak dodávaly slévárny v Mariazellu a Rešici v Banátu. Vývrty hlavní se prováděly v továrně
v Ebergassingu u Vídně založené 1756, pro jejíž zřízení poskytl Lichtenštejn své zdejší pozemky.39 Střelivem byla nejčastěji plná litinová koule, ale používaly se také kamenné koule, granáty
a kartáčové střely. Rovněž po dekorační stránce došlo k unifikaci a zjednodušení výzdoby, kdy
se z praktických důvodů postupně upouštělo od různých dekoračních a heraldických symbolů.
Do roku 1759 se hlavně děl opatřovaly rakouským znakem a císařským orlem, od let 1768 a 1769
již neobsahovaly žádné další zdobení kromě rakouského orla; výjimku tvořily hlavně odlévané
při zvláštních příležitostech.40
Změnám se nevyhnula ani administrativně-správní stránka dělostřelectva. Po reformě se stalo plnohodnotným vojenským sborem, a tvořilo, vedle pěchoty a jezdectva, třetí základní složku
armády. Dělostřelectvo představovalo až do počátku 16. století záležitost zejména měst, kde
existovaly řemeslné a výrobní předpoklady pro výrobu a obsluhu děl. V případě ozbrojeného
konfliktu měla města dodávat děla s příslušnou obsluhou a v době míru byla pak uskladněna
v městských zbrojnicích. Dělostřelci a obsluha děl spadající pod pěchotu netvořilo do té doby vojensky organizovanou složku armády, jednalo se spíše o řemeslnicko-cechovní strukturu, v níž
se angažovali řemeslníci spjati s jeho výrobou najímání jen na dobu trvání konfliktu.41 Tehdejší
dělostřelectvo se rozdělovalo na dvě základní složky a to zemské (Land Artillerie) a domácí (rozuměj císařské, Haus Artillerie). Postupně však docházelo k přechodu dělostřelectva na trvalou
službu, děla byla umístěna v královských zbrojnicích a dělostřelci se stávali placenými státními
zaměstnanci. Po umístění ke stálému vojsku ztratilo zemské dělostřelectvo na významu a základními složkami se tak stalo císařské dělostřelectvo, umístěné ve zbrojnicích a opevněných
místech monarchie a polní dělostřelectvo (Feld-Artillerie) určené k vojenským tažením. Do
Lichtenštejnovy reformy bylo polní dělostřelectvo organizováno v jediném sboru (FeldArtillerie-Corps), ke kterému náležel i pomocný personál (přidělován z pěchoty), vozatajstvo,
stejně jako ženijní jednotky (Brücken- und Schanzbauer) a minéři. Po podepsání cášského míru
v roce 1748 pak došlo k dislokování dělostřeleckého sboru čítajícího jen 800 mužů do Čech
a štáb byl přidělen do Budějovic. Od roku 1756 se polní dělostřelectvo skládalo z několika částí,
36
37
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40
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LANGE, E.: Die Soldaten Friedrich´s des Grossen. Leipzig 1853, s. 383–384.
LANGE, E.: c. d., s. 385.
DOLLECZEK, A.: c. d., s. 293; ROMAŇÁK, A.: c. d., s. 228.
FALKE, J.: Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein. III. Band. Wien 1882, s. 205.
DOLLECZEK, A.: c. d., s. 299.
WINTER, Z.: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl první. Spisy musejní č. CLXIII. Praha
1890, kniha druhá, s. 266–273.
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dělostřeleckého štábu (Artillerie-Stab), dělostřeleckého sboru (Feld-Artillerie-Corps), polního
zbrojního úřadu (Feldzeugamt) se sídlem v Budějovicích, který měl na starosti evidenci, zhotovování a distribuci dělostřeleckého a vozatajského materiálu a vozatajstva (Rosspartei).
Dělostřelecký sbor tvořily vlastní dělostřelecké kompanie (Büchsenmeister-Compagnie) rozdělené do 3 brigád po 8 kompaniích, celkem tedy vytvářelo 24 kompanií, jejichž počet se po skončení sedmileté války navýšil na deset. V roce 1769 činil početní stav 3 brigád již 4488 mužů.
Během další reformy v roce 1772 se brigády přetvořily na 3 pluky tvořené 4 prapory o 4 kompaniích, od roku 1790 pak prapor tvořilo celkem 18 kompanií. Původně sem patřila i minérská
kompanie a k ochraně dělostřelectva určený dělostřelecký fyzilírský pluk založený v zimě
1757–1758. Zároveň Lichtenštejn zavedl v roce 1575 předpis pro polní dělostřelecký sbor
(Reglement für das k. k. Feld-Artillerie-Corps).42
Z taktického hlediska se v případě války přidělovaly k armádním sestavám dělostřelecké
kompanie pod velením štábních důstojníků, z nichž se následně děla sestavovaly podle potřeby
po určitých počtech, do tzv. baterií. Např. bitvu u Lutyně (Leuthen) v roce 1757 zahájila rakouská armáda palbou ze 4 baterií po 40 kanónech.43
O rostoucím významu dělostřelectva a úspěšnosti Lichtenštejnových reforem svědčí zvýšující se počty dělostřelců. Jestliže do roku 1746 bylo v Rakousku 800 dělostřelců, v roce 1749 již
1000 a o šest let později více než 2000 mužů. V roce 1769 se počet dělostřelců více než zdvojnásobil a činil 5000 vojáků. V době Lichtenštejnovy smrti v roce 1772 sloužilo v rakouské armádě dokonce 8000 dělostřelců, jejichž počet v následujících letech neustále narůstal.44
Změnám se nevyhnula ani výstroj a výzbroj dělostřelců, ačkoliv se v tomto období dělostřelecké uniformy příliš nelišily od pěchotních, které rovněž zde nahradily v roce 1748 perlově šedé
bílé uniformy. Do roku 1772 si opatřovali příslušníci dělostřeleckého sboru uniformy z vlastních
prostředků. Pro tyto účely byla zřízena pokladna, do které muselo mužstvo přispívat stanovenou
finanční částkou. Dělostřelci měli povoleno nosit, kromě kalhot ze sukna i kožené kalhoty.
Důstojníci nosili uniformy podle pěchotního střihu, dále plášť a vestu z bílého a kalhoty ze žlutého sukna. Mezi poboční zbraň patřily kord a partyzána, která byla zrušena k roku 1765, poddůstojníci a kadeti byli vybaveni palnou zbraní. Po dalších změnách z roku 1772 obdrželi dělostřelci praktičtější uniformy světlohnědé barvy (tzv. srnčí hněď).45 Při verbování k dělostřelcům
se dávalo přednost dobrovolnému vstupu rekrutů s ohledem na technickou zdatnost při obsluze
děl. K další podmínce vstupu k dělostřelcům patřilo ovládání německého jazyka slovem i písmem, proto se většinou odvedenci rekrutovali z alpských zemí nebo ze zemí Koruny české, přičemž jejich výška nesměla být menší než 5 stop a 5 palců (171 cm).46
Vojenské reformy realizované po skončení dvou slezských válek se plně projevily již v následujícím konfliktu, v sedmileté válce probíhající v letech 1756–1763.47 Mezi nejvýznamnější
42
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GATTI, F.: c. d., s. 16; JÄHNS, M.: c. d., III. Band, s. 2682 a násl.
MEYNERT, H.: c. d., s. 59.
Jestliže v roce 1781 sloužilo u dělostřelectva 10 500 mužů, v roce 1805 to bylo již 16 000 a v roce 1846 dosáhl počet 25 700 vojáků, viz DOLLECZEK, A.: c. d., s. 292.
KARGER, J.: Die Entwicklung der Adjustierung, Rüstung und Bewaffnung der österreichisch-ungarischen Armee
1700–1809. Hamburg 1998, s. 288–289.
DOLLECZEK, A.: c. d., s. 362.
K dějinám sedmileté války např.: Sammlung ungedruckter Nachrichten, so die Geschichte der Feldzüge der Preussen
von 1740 bis 1779. II.–V. Theil, Dresden 1782, 1783, 1785; THIELEN, M. F.: Die Kriege der Östreicher und ihrer
Verbündeten vom Jahre 1756 bis zur gegenwärtige Zeit. I. Theil. Der siebenjährige Krieg, Wien 1836; GOTTSCHALK, F.: Die Feldzüge Fridrich des Grossen im Siebenjährige Kriege. Zerbst 1847; Grossen Generalstabe
(hrsg.): Die Kriege Friedrichs des Grossen, Der Siebenjährige Krieg 1756–1763. 3/1–13, Berlin 1900–1914;
VOCELKA, c. d., s. 170–173; ROMAŇÁK, A.: c. d., s. 203–214; STELLNER, F.: c. d.; BĚLINA, P. – KAŠE, J. –
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bitvy, kde se vyznamenalo Lichtenštejnem reorganizované dělostřelectvo, se řadily bitvy
u Kolína (18. června 1757), Hochkirchu (14. října 1758) nebo Torgavy (3. listopadu 1760).
Obrana Svídnice, která kapitulovala 9. října 1762, se stala ve své době proslulou zejména řízením dělostřelectva, kterému velel Jean Baptiste de Gribeauval, a pro vojenskou taktiku představovala příklad obrany proti obléhání až do 19. století.48 Zároveň si rakouské dělostřelectvo opětovně vydobylo respekt u svých protivníků, jak dokládají slova, která napsal po prohrané bitvě
u Kolína pruský král Fridrich II. maršálovi lordu Keithovi: „Die Feinde hatten den Vortheil einer zahlreich und wohlbestellten Artillerie; sie macht dem Fürsten von Liechtenstein Ehre, der
die Aussicht darüber hat.“49 Lichtenštejnovy reformy a prokázané výsledky na válečných polích
sedmileté války vzbudily oprávněný zájem i u nepřátelského velení, které se je následně snažilo
využít i pro potřeby vlastního dělostřelectva.
Patrioticky laděná rakouská vojenská historiografie pak zdůrazňuje Lichtenštejnův význam
v bojích sedmileté války a rychlost, s jakou dokázal vrátit rakouské dělostřelectvo na špici evropských armád. Jeho činorodost a práce bývají v soudobé literatuře popisovány slovy: „rasches
Wirken durch grosse Mittel“.50 Pro svoji vytrvalost při modernizaci dělostřelectva byl obdivován
již svými současníky, zejména když neváhal investovat do této modernizace své vlastní prostředky, které se zvětšily po převzetí majorátu po smrti svého bratrance Karla Johanna
Nepomuka. Podle odhadu pruského vojenského historika Maxe Jähnse takto vložil do svých dělostřeleckých inovací vysokou částku 3 miliony zlatých.51 Rovněž Marie Terezie, vědoma si
Lichtenštejnových zásluh nejen pro modernizaci dělostřelectva a povznesení armády, ale i pro
celou habsburskou monarchii, nechala na věčnou památku zhotovit jeho bustu a umístit ji v císařské zbrojnici ve Vídni.52 Nejcharakterističtější hodnocení Lichtenštejnovy osobnosti a jeho významu podané v duchu oslavného rakouského patriotismu a absolutismu shrnují následující věty:
„...der [Lichtenstein], hervorragend durch Genialität, Patriotismus und Reichthum, schon durch
seine Geburt dicht neben den Thron gestellt ward, zu dessen kräftigsten Stützen er in schwerer
Zeit gehörte. Sein Name braucht kaum genannt zu werden, denn er lebt in unserer Armee fort für
alle Zeiten.“53
*
Dělostřelectvo jako neodmyslitelná a stále významnější součást armády se od dob Karla V.,
kdy se řadilo na přední místo v evropském vývoji, se v Rakousku 1. poloviny 18. století stávalo
ve srovnání s pruským nebo francouzským již zastaralé. O jeho zpětný návrat na výsluní se zasloužil kníže Josef Václav Lichtenštejn. Ačkoliv je mu patriotistickou historiografii nekriticky
přisuzována podstatná část zásluh, při zavádění svých reforem mohl navázat na myšlenky svých
předchůdců, významných vojevůdců a vojenských teoretiků, zejména Raimunda Montecuccoliho a Evžena Savojského. Nepříznivé rozpoložení armády a postavení habsburské monarchie
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mu pak umožnily i praktickou realizaci těchto myšlenek. Rovněž jeho kontakty s předními soudobými osobnostmi nejen vojenského života a celoevropský rozhled přispěly k uskutečnění navrhovaných záměrů. To z něj činilo jednu z osvícenstvím ovlivněných osobností své doby plně
se realizující ve službě státu a vymykající se tak tradičnímu šlechtickému obrazu. Velmi významnou roli sehrála institucionalizace teoretických platforem ve formě specializovaných technických
ústavů, jejichž důležitost pro další rozvoj armády dokázal postihnout a kladl na ně nemalý důraz,
ať již v rámci teoretického nebo praktického vzdělávání. Není bez zajímavosti, že jeden
z Lichtenštejnových spolupracovníků, Jean Baptiste de Gribeauval, se nechal těmito reformami
inspirovat a po návratu do francouzských služeb modernizoval dělostřelectvo ve Francii, které se
následně osvědčilo v napoleonských válkách.54
V relativně krátkém období se Lichtenštejnovi podařilo modernizovat dělostřelectvo po
všech stránkách, od technické, přes organizačně správní, taktickou a, co bylo pro budoucí vývoj
této armádní složky nejdůležitější, položil rovněž kvalitní základy pro vzdělávání nových dělostřeleckých kádrů. S využitím služeb předních evropských i domácích odborníků a investováním
nemalých finančních prostředků z vlastních zdrojů navrátil během krátké doby rakouskému dělostřelectvu renomé a uznání současníků i protivníků, které se tak jeho zásluhou opět zařadilo
mezi nejlepší v Evropě.

Mgr. Martin Krůl
Muzeum Těšínska
Masarykovy sady 103/19
737 01 Český Těšín
e-mail:Martin.Krul@muzeumct.cz

54

CHATRAND, R.: c. d., s. 6–13.

36

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
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PALEOGRAFICKÝ ROZBOR TZV. KRONIKY
ANTONÍNA JOHANNA PARDUBSKÉHO 1714–1858
PETR SEDLÁČEK
The article deals with the palaeographical analysis of the so-called chronicle of Antonín Johann
Pardubský in the years 1714–1858. Besides identifying the scribes’ hands and taking into
account the individual elements of their manuscripts, the work deals with the repertoire of
abbreviations used by them. There is an attention given to pursuance of the neogotica germanica
into the neogotica-bohemica.
Key words: Chronicle of Antonín Johann Pardubský; Town of Boskovice; 18th–19th century;
Palaeographical analysis; identifying the scribes’ hands.

1. Úvod
Novověký kancelářský materiál představuje jedinečnou možnost k pozorování postupného
vytlačování českých prvků z novogotického písma kurentem a jeho narůstající dominance v písmu. Vzhledem k tomu, že tzv. kronika Antonína Johanna Pardubského1 je psána českým, ale také
německým jazykem, bude vynaložena snaha k nalezení odpovědi na eventuální otázku, zda mohl
česky píšící písař psát zároveň německy a naopak. Primárně se článek věnuje paleografickému
rozboru kroniky, tedy analýze typů písma, stylu psaní a identifikaci písařských rukou, u nichž je
kladen největší zřetel na charakteristické prvky jejich rukopisu a individualit v duktu jednotlivých, zejména složitě psaných liter.
Vzhledem k celkovému počtu písařů, kteří se na vzniku a fungování kroniky podíleli, si vybereme pouze ty nejzajímavější, u nichž provedeme zevrubný rozbor písma, charakterizujeme
jejich styl, délku produktivního období, užívání zkratek a formy jednotlivých liter se zaměřením
na jejich duktus s přihlédnutím k individualizaci tvarů pro osobitost dané ruky. Pro spolehlivost
závěrů v této oblasti je také nutné brát v potaz možnost, že písaři působili v kanceláři řadu let,
během nichž mohlo dojít k jistým změnám v jejich rukopise. Z důvodu přehlednosti jsou před
analýzy každého písaře zařazeny tabulky, v nichž jsou rekapitulovány nejdůležitější poznatky ze
zkoumání jejich rukopisu. Samotné rozlišení písařských rukou je však nejednoznačnou záležitostí, která vyžaduje pohled z více stran.2

1

2

Kronika je uložena v MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, ve fondu Archivu města Boskovice, inv. č. 108,
kniha č. 83. O kronice podrobněji SEDLÁČEK, P.: Tzv. kronika Antonína Johanna Pardubského a přijímání měšťanů v Boskovicích v letech 1716–1858. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských
věd 29, 2015, č. 1, s. 11–25.
Text vychází z magisterské diplomové práce SEDLÁČEK, P.: Paleografický rozbor kroniky Antonína Johanna
Pardubského 1714–1858. Brno 2014. Práce byla zpracována pod vedením doc. dr. Pavla Krafla na Ústavu pomocných
věd historických a archivnictví FF MU Brno.
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2. Paleografický rozbor
Jádrem tohoto textu je zevrubná analýza písařských rukou, jež se podílely na vzniku a fungování kroniky Antonína Johanna Pardubského. Cílem rozboru je poukázat na zvláštnosti v rukopise zkoumaných písařů, rozebrání duktu některých liter, individualizaci naučených tvarů písmen
k potřebám osobitého projevu a posouzení písma jako celku, tedy jeho typové a časové zařazení, případně srovnání s písařskými kolegy, kteří zanechali na stranách kroniky svoji nesmazatelnou stopu. Pozornost upřeme také na zkratky a často zkracované termíny. Než přistoupíme
k podrobnému rozboru písařských rukou, shrňme si základní poznatky z paleografie v rámci
širšího kontextu, ale rovněž se zaměřením na zkoumanou kroniku.
Studium novověkého latinského písma nemá dlouhou historii. Teprve v 19. století se prostřednictvím některých paleografických učebnic setkáváme s prvními zmínkami o novověkém
písmu. Nejstarší česká učebnice této vědní disciplíny od Gustava Friedricha3 se novověkého
období dotýká jen okrajově.4 Významnou osobností novověké paleografie je Leo Santifaller,
jenž položil metodické základy pro zkoumání písma novověku.5 Z českého prostředí musíme
v souvislosti s novověkou paleografií zmínit Jindřicha Šebánka, Františka Muziku, Pavla Spunara a Jiřího Pražáka, jejichž poznatky mají pro studium novověkého písma v Čechách velký
význam. Zapomenout nesmíme ani na Ivana Hlaváčka, Zdeňka Fialu a samozřejmě Jaroslava
Kašpara, jehož metody užité na městských knihách pražské provenience, aplikujeme i na námi
zkoumanou kroniku. Zatímco ve středověku bylo umění psát po dlouhou dobu výsadou privilegovaných, v pozdějších obdobích se potřeba psaní rozšiřovala ruku v ruce s narůstající písemnou
agendou. Vliv na vývoj písma si až do počátku novověku udržely kanceláře, ovšem poté si již
písaře nevychovávají a využívají služeb jinde vyškolených úředníků, čímž se stírají dříve markantní zvláštnosti jednotlivých kanceláří.6
Nejběžnější psací látkou novověku se stal papír a při jeho výrobě na něm byly zanechány specifické znaky. Na ručně vyrobeném papíru jsou patrné stopy síta, jímž se papírovina nabírala, a jeho
průsvitná osnova vytváří na papíře tzv. žebrování. Přesnější stáří a provenienci psací látky nám
může upřesnit průsvitka neboli filigrán,7 jež můžeme zkoumat i v námi rozebírané kronice. Folia
se v Pardubského pamětní knize dochovala vesměs ve velmi dobrém a nepoškozeném stavu.
K písařské produkci je pochopitelně zapotřebí psacího načiní, které je v době novověku představováno perem a inkoustem. K běžnému psaní se užívalo levných husích brků, nákladnější
variantou byly pera zhotovená z labutích, tetřevích či pštrosích brků. Vzhledem k tomu, že v kronice, jíž se zabýváme, se vyskytují písma nakloněná, je jasné, že pera měly šikmo seříznuté hroty, jež se pro kurzivní potřeby časem zužovaly. S tímto faktem souvisí také úbytek stínovaného
písma, avšak přítlakem na pero bylo možné zesílení tahů docílit. Devatenácté století přineslo
pera s ocelovými hroty, které původní ptačí brky vytlačily.8 Inkoust si písaři až do počátku 19.
století vyráběli sami, což má za následek jeho proměnlivou kvalitu. Kronika Antonína Johanna
Pardubského nese na svých stranách inkoust tmavě černý, duběnkový, bez příměsi kovu. Některá folia se vyznačují písmem značně vybledlým, šedě zabarveným, což je pravděpodobně způsobeno stářím textu. Načervenalý, rezavý či hnědý inkoust svědčí o přítomnosti železa.9
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Pamětní kniha Antonína Johanna Pardubského vznikala v době, kdy již v teritoriu severně od Alp
převažuje novogotické písmo s kurentními prvky. Obecně můžeme říci, že písaři, kteří produkovali
v první polovině osmnáctého století, užívali písma označovaného jako neogotica bohemica, tedy
českého novogotického písma, jež si zachovává některé staré formy liter, zejména okrouhlé „a“, „e“
či „u“, ovšem i do tohoto typu pronikají kurentní prvky, jež sílí s narůstajícím vlivem habsburské
kanceláře. Takřka výhradně se jedná o kurzivní písmo, výjimečně můžeme hovořit o polokurzívě.
Narazit můžeme i na tzv. smíšená písma, v nichž se prolíná novogotické a humanistické písmo. Jedná se o neogotico-humanistica cursiva.10 V druhé polovině 18. století již můžeme typologicky mluvit o německé novogotické kurzívě, která zcela převládá na listech kroniky v devatenáctém století.
Rukopisy písařů jsou vesměs dobře čitelné, texty jsou úhledné, a přestože zpravidla nemají ambice
ke kaligrafii, působí pečlivým a estetickým dojmem, k čemuž napomáhá i snaha vést řádky rovně.
Úskalí při čtení zápisů představuje zejména protahování dlouhých či středních liter s horní nebo dolní délkou do okolních řádků, čímž dochází k narušení duktu jiných liter. Čtení a celkové bádání neusnadní ani vybledlý atrament. V kronice se pouze sporadicky vyskytují marginální poznámky, tudíž
důsledkem toho nepůsobí jednotlivé zápisy příliš chaoticky. Snadné čtení textů snižuje ovšem také
prosvítání zápisů ze strany verso, studujeme-li folio ze strany recto a naopak.
Podrobným paleografickým rozborem se podařilo rozlišit třicet tři písařských rukou, které měly
vliv na fungování zkoumané pamětní knihy. Je však nutné podotknout, že jejich rozlišování je nejednoznačnou záležitostí, která vyžaduje pohled z více stran. Odlišnost duktu, modulu i váhy mohou být
znakem odlišného písaře, avšak je potřeba se rozhodnout podle míry jejich zastoupení.11 Při zevrubné
analýze za účelem rozlišování bereme v potaz také fakt, že profesionální písaři znali a používali různé
tvarové modifikace u téhož písmene. Přihlédnout je potřeba také na dobu jejich působení, protože
s věkem mohou v rukopisu určité změny nastat. Na celkový vzhled písma má vliv také seříznutí pera,
jeho opotřebování, prostor na psací látce či únava ruky v případě, že během dne vyhotovila více zápisů. Problém s rozlišením může nastat v případě, kdy písař striktně dodržuje tvar liter podle učebnicového vzoru, protože se tu zužuje prostor pro promítnutí individuálních rysů do duktu písmen.
Nedílnou součástí písařského umění je také zkracování různých formulí či termínů. Zkratkám
tedy budeme u každého písaře věnovat pozornost. Přesto však můžeme konstatovat, že písaři
v kronice zkracují poměrně málo a vesměs stejným způsobem a stejné výrazy. Nejčastěji se jedná o „P“ doplněné svislou smyčkou ve tvaru „l“ (někdy v doprovodu dvojtečky) pro substantivum
„pán“ (i v plurálu), v případě jazykově německých textů „H“ pro „Herr“. Výše zmíněnou smyčkou zkracují písaři také názvy měsíců, popř. často opakovaný výraz „mniesstianů“. Pouhou dvojtečkou můžeme vidět zkrácení formulky „pod Numerem“ do tvaru „pod N:“ či „Czy: Mi:“ jakožto „císařské milosti“. Kombinací dvojteček mezi písmeny a zkratkou vytvořenou nadepsáním
koncovky, lze sledovat u ustálené formule „Jeho vysoce osvícené knížecí milosti“ do tvaru
„Y:W:O:K: Mti“, kdy „Y“ může být zastoupeno také majuskulním „G“. Nadepsáním koncovek se
nejčastěji užívá u číslic, např. 11tého, 2do (secundo), 3tio, avšak také u „sub Nro“ (sub Numero) či
již zmíněné české podoby „pod Nem“ (pod Numerem). Lomené čáry a dvojtečky mohou také
doplňovat latinský výraz „plenissimo titulo“ do tvaru „/: plen: Titulo :/“. Kontrakce bývá označena konvenční značkou, vodorovnou či zvlněnou čárkou. Jako příklad si můžeme uvést německé
slovo „Versammlung“, kdy písař vynechá jedno „m“ a nadepsáním zmíněné čárky oznámí zkrácení, jež je třeba rozvést vždy dle kontextu, neboť může být vynechána litera „e“, „m“ či „n“.
V zápisech se pochopitelně vyskytují také diakritická znaménka. Nejčastěji užívaná je tečka
nad minuskulním „i“, avšak také nad literou „z“, čímž se dává čtenáři najevo, že jde o písmeno
10
11

Tamtéž, s. 47.
PÁTKOVÁ, H.: Česká středověká paleografie. České Budějovice 2008, s. 45.
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„ž“. Výjimečně se tečka objevuje i nad arabskou číslicí „1“. Zaznamenat ji však můžeme i u spřežky „cz“, čímž se dává na vědomost, že se ve výslovnosti objeví měkká a neznělá souhláska „č“,
ovšem nelze takto postupovat mechanicky, poněvadž v některých případech se může jednat
o chybu písaře. Litera „u“ a „v“ bývá odlišena („u“ zejména v německé novogotické kurzívě pro
odlišení od tvarově podobného „n“) různě tvarovanou vlnovkou, nejběžněji svisle orientovanou.
Dvě vertikální čárky v horním pásmu obvykle doplňují minuskulní „y“.
Co se týče číslic, musíme konstatovat, že v kronice Antonína Johanna Pardubského jsou
vesměs v arabské podobě, výjimečně v římské, která je zpravidla uvedena u jmen panovníků,
např. Karla VI., nebo u papežů. U dat jsou takřka výhradně použity arabské. Studování jejich tvarů se budeme okrajově také věnovat, avšak bereme v potaz, že nejsou vhodným hlediskem pro
rozlišování písařských rukou. V některých případech je jejich provedení však natolik ovlivněno
individualitou ruky, že nelze tento faktor přejít bez povšimnutí. Obecně lze říci, že sedmička
mívá hladký dřík, pouze několik písařů jej protíná krátkým vodorovným břevnem. Osmička
nemá v produkci některých písařů dovřené horní bříško a může být opatřeno drobnou kličkou,
jež slouží k připojení další číslice. Devítka má dřík hodně protažený, buď rovný, resp. šikmý,
nebo stáčející se do oblouku.
Přistoupíme k zevrubnému rozboru osmi písařských rukou, jež můžeme spolehlivě rozlišit
a jejichž písemný projev je nejzajímavější.
Písařská ruka P1
Individualita ruky

Rok

Folio

Struþný popis individuality

zápisu
1719

5r

Písmena dlouhá a stĜední s horní þi dolní délkou jsou
výraznČ vyšší než stĜední litery.
Malé „z“ má podobu arabské trojky a pomocí smyþky na
spodním oblouku je pĜipojena k dalšímu písmenu.
Koncové minuskulní „d“ je charakteristické svým
prohnutým dĜíkem.

Majuskulní „Y“ zastupuje dnešní literu „J“
a má pomČrnČ složitý duktus.
U majuskulního „K“ dĜík výraznČ pĜevyšuje písmeno
a stáþí se doprava.
Minuskulní „k“ má tvar velmi blízký dnešnímu.

Prohnuté bĜevno mĤže mít na obou koncích drobné
kliþky, pĜiþemž pomocí pravé je pĜipojeno k dĜíku.
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Pod označením P1 se skrývá písař, jehož jméno je uvedeno na konci zápisu in folio 9v. Karel
Ferdinand Poltzer, kněz a kaplan boskovský12 poznamenal na úvod kroniky stručné dějiny
města, počínaje rokem 1290 a konče 1719. Toto shrnutí je obsaženo v rozmezí folia 5r až 9v.
Jeho rukopis je velmi úhledný, písmena jsou drobná, řádky vedeny rovně, písmo je mírně pravosklonné a dá se charakterizovat jako česká novogotická kurzíva s kurentními i humanistickými
prvky.
Pro studium zkratek není P1 zrovna přínosný, neboť jen zřídka užívá zkráceniny. Když už,
tak nerozepisuje slova „pán“, ale stahuje je do tvaru „P:“.
Karel Ferdinand Poltzer psal, jak je již výše zmíněno, drobnými písmeny, avšak litery dlouhé
či střední s horní, popř. dolní délkou, jsou výrazně větší než krátká písmena ve středním pásmu.
Dokladem tohoto tvrzení může být např. slovo „bozskowsky“,13 v němž si také všimneme minuskulního „z“ ve tvaru krásné arabské trojky, jejíž spodní oblouček v dolním pásmu ukončuje
drobná funkční smyčka. Za individuální rys P1 můžeme považovat také duktus minuskulního
„d“ na konci slov.14 Po sestrojení oblouku vyklenutého doleva a umístěného ve středním pásmu,
je vytvořen tah, který můžeme považovat za dřík, neboť je nosným pilířem písmene15 a pouze
individualitou ruky je zvlněn do tvaru vertikálně protažené arabské trojky. V případě nutnosti
zaznamenat slovo, jež začíná majuskulním „J“, používá tento písař hned několik variant, kterými
tuto literu může zastoupit. Buď je to velké „I“, pro které užívá dva tvary, nebo majuskulní „Y“.16
Velké „Y“ začíná v horním pásmu smyčkou, jež by izolovaně připomínala „S“ druhého typu podle Jaroslava Kašpara.17 Následně je utvořen prohnutý dřík, jenž je u základny opatřen drobnou
kličkou. Majuskulní „K“ se vyznačuje dříkem přesahujícím nad písmeno a stočeným doprava.18
Minuskulní „k“ je velmi podobné dnešnímu modernímu tvaru, kdy se tahem vedeným od základny utvoří smyčka v horním pásmu a k patě dříku se připojuje raneček s přípojkou doprava.19 Písmeno „t“ je charakteristické tím, že k dříku je na horním konci pomocí kličky doleva připojeno
prohnuté břevno, na jehož konci je opět drobná klička.
2.1 Písařská ruka P2
Velmi blízký rukopis k P1, Karlu Ferdinandu Poltzerovi, má písař Johann J. Filipovský, „toho
czasu przisazni pysarz miestys Bozskowitz“,20 jehož si označíme P2. V případě, že by nebyl tento písař podepsán pod zápisem in folio 10v, bylo by takřka nemožné jej odlišit od P1, neboť i složitě psané litery jsou takřka identického duktu a úprava textu je až podivuhodně shodná. Stejně
jako Karel Ferdinand Poltzer, tak i Johann J. Filipovský píše českou novogotickou kurzívou
s kurentními i humanistickými prvky, řádky vede rovně, písmo je snadno čitelné pro svoji úhlednost a tvarovou stabilitu písmen.
Přestože zápis, který Johann J. Filipovský napsal, zabírá pouze folio 10r a v, obsahuje více
zkratek, než zápisy P1 či ostatních písařů produkujících hojněji. U všech zkrácenin používá P2
tentýž způsob, tedy znaménko ve tvaru smyčky21 doplněné dvojtečkou. Jako příklady zkratek si
kromě klasického substantiva „pán“ ve tvaru „P“ plus smyčka s dvojtečkou uvedeme také „Mi:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Viz MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, AM Boskovice, inv. č. 108, kniha č. 83, fol. 9v.
Viz tabulka a MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, AM Boskovice, inv. č. 108, kniha č. 83, fol. 5r, ř. 2 a 16.
Viz tamtéž, fol. 5r, ř. 3 a 14.
KAŠPAR, J.: Úvod, s. 11.
Viz tabulka a MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, AM Boskovice, inv. č. 108, kniha č. 83, fol. 5r, ř. 5.
KAŠPAR, J.: Úvod, s. 74.
Tamtéž, s. 71.
Tamtéž, s. 59.
Srov. MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, AM Boskovice, inv. č. 108, kniha č. 83, fol. 10v.
PÁTKOVÁ, H.: Česká středověká paleografie, s. 44.
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Individualita ruky

Rok

Folio

Struþný popis individuality

10r

U horního konce dĜíku je malý levý oblouk ve tvaru „C“.

zápisu
1719

10v

Drobné kliþky na obou koncích bĜevna, pĜiþemž pravá
pĜipojuje dĜík.

10r

Majuskulní „I“ v jedné z možných variant mívá dĜík
protnutý bĜevnem.

Majuskulní „K“ ve tvaru podobnému jedné formČ
novogotického „R“.
10v

ZbČžnČji psané „K“ postrádá kliþku na pravé stranČ
dĜíku. Tah vytažený nad horní dotahovací linku je
ukonþen kliþkou a šikmým tahem nahoru.

Czy:“,22 tedy „milosti císařské“ nebo jméno kostelního hospodáře Antonína Johanna Pardubského, u něhož P2 zkrátil jeho druhé jméno do tvaru „Joh“ se svislou smyčkou a dvojtečkou.23
Majuskulní „F“ má jednoduchý duktus, začíná dříkem nahoře se stáčejícím doprava, a dole
přecházejícím ve smyčku končící malou kličkou na základní lince. Litera je však doprovázena
malým levým obloučkem (má tvar písmene „C“) u horního konce dříku.24 Podobně jako P1, tak
i P2 užívá u písmene „t“ (ale také „I“) dvě drobné kličky na obou koncích břevna, jež se pomocí té vpravo připojuje ke dříku. Majuskulní „I“ můžeme ovšem sledovat také v jiném tvaru, který stojí někde mezi typem I a II, jež popisuje Jaroslav Kašpar.25 Typické je vodorovné břevno
uprostřed dříku. U velkého „K“ používá P2 dva tvary, resp. jen jeden, avšak v některém případě
striktně dodržující duktus a v jiném zběžněji napsaný. Jak si můžeme všimnout in folio 10r, ř. 9,
10, 16 a 23, v podobě, jež se drží úzu, má „K“ tvar blízký jedné formě majuskulního novogotického „R“ s dříkem přesahujícím nad písmeno.26 V druhém případě však není sestrojena klička
na pravé straně dříku.27 Tah vytažený nad horní dotahovací linku je po stočení vpravo zakončen
drobnou kličkou, z níž vychází další tah šikmo nahoru.

22
23
24
25
26
27

Viz MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, AM Boskovice, inv. č. 108, kniha č. 83, fol. 10v, ř. 7.
Viz tamtéž, fol. 10v, ř. 3.
Viz tabulka.
KAŠPAR, J.: Úvod, s. 71.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 108.
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2.1.1 Komparace P1 a P2
P1

P2

Folio

Folio

(P1)

(P2)

5v

10v

Popis rozdílu

Vrchol humanistického „A“ je v pĜípadČ P1
zakonþen obloukem vedeným doprava, P2
sestrojí oblouky na obČ strany, pĜiþemž vpravo
od nČj v ostrém úhlu vede šikmý tah zakonþený
teþkou.
P1 píše bĜíško hladce, P2 ve tvaru arabské trojky.

9v

10r

P1 sestrojí „X“ pomocí pĜekĜížení dvou dĜíkĤ, P2
vytvoĜí dva vertikální oblouþky a propojí je
smyþkami.

5r

10v

DĜík protažený nad literu je v rukopise P1 hladce
ohnut doprava, P2 jej zakonþuje kliþkou
a šikmým tahem nahoru.

Vzhledem k podobnosti rukopisů P1 a P2 si stanovíme několik menších rozdílů u duktu některých písmen.
Největší a nejmarkantnější rozdíly v rukopisech těchto dvou písařů nalezneme ve slovech
psaných humanistickou kurzívou či polokurzívou. Majuskulní „A“ v obou případech vychází
z kapitály. P1 vrchol litery zdobí jednou vlnovkou,28 resp. obloukem, doprava, kdežto P2 jej
vytváří na obě strany, přičemž vpravo ještě v ostrém úhlu vede šikmo nahoru tah ukončený
tečkou. Majuskulní „P“ je u obou písařů u paty dříku zakončeno kličkou vpravo,29 avšak bříško
na horním konci dříku je v rukopisu P1 hladké, v případě P2 prohnuté do tvaru arabské trojky.
Velké „X“ vzniká u P1 překřížením dvou dříků. Díky kurzívnímu psaní jsou mírně prohnuté.30
P2 tvoří majuskulní „X“ ze dvou vertikálních obloučků,31 které jsou vzájemně propojeny smyčkami. Nepatrný rozdíl v rukopisech však můžeme vypozorovat i v případě novogotických tvarů
písmen. Důkazem toho je majuskulní „K“, kdy P1 dřík protažený nad literu stáčí doprava hladce, kdežto P2 ještě sestrojí drobnou kličku, ze které vede tah šikmo nahoru.
Závěrem však nesmíme opomenout eventualitu, že se jedná o tutéž písařskou ruku, nejpravděpodobněji o písaře Johanna J. Filipovského, jenž mohl zápis Karla Ferdinanda Poltzera do kroniky opsat včetně podpisové formule a manu propria z jiného, avšak nám neznámého pamětního
pramene. Rozřešení tohoto případu slibovalo pátrání po období působnosti kněze Poltzera na
boskovické farnosti, čímž by se možnost jeho produkce do kroniky buď vyvrátila, nebo by zůstalo u spekulací, zda jde o jednu či dvě ruce. Z matrik pokřtěných, které jsou pro Boskovice vedeny
28
29
30
31

Tamtéž, s. 130.
Tamtéž, s. 135.
Tamtéž, s. 137.
Tamtéž, s. 138.
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od roku 1661, se dozvídáme, že Karel Ferdinand Poltzer působil jako „capellanus“ již v roce
1717, tudíž nelze vyloučit, že zápis, jenž máme nyní přiřknutý P1, psal vskutku on a měl velmi
blízký rukopis písaři Filipovskému. Z matričních záznamů bohužel nelze studovat rukopis Poltzera, neboť ruka, která evidenci pokřtěných ve zkoumaném období učinila, se vyskytuje také
v zápisech, v nichž nefiguruje kaplan Poltzer.
2.2 Písařská ruka P6
Individualita ruky

Rok

Folio

Struþný popis individuality

zápisu
1764

53r

Vlnovka mezi þíslicí „1“ a „7“ sestupuje buć od bĜevna
nad letopoþtem, nebo je pĜipojena k hornímu konci dĜíku
jedniþky.

1780

102r

Majuskulní „A“ svým poþáteþním tahem pĜipomíná
arabskou dvojku.

1764,

53r,

Minuskulní „d“ bývá ukonþeno výrazným obloukem,
þasto šnekovitČ stoþeným.

1780

102r

1778

86r

Litera „F“ je charakteristická smyþkami na horním
i dolním konci dĜíku.

1764

53r

První dĜík je od druhého oddČlen kurentním oblouþkem.

V jazykovČ latinských slovech má velké „N“ tvar
dnešního tiskacího „N“ a koncové dĜíky jsou protaženy
do obloukĤ.
Koncové „s“ má tvar arabské osmiþky a je zakonþeno
nápadným obloukem.
1780

102r

Dlouhé „s“ pĜechází ve velký oblouk, jehož konec bývá
opatĜen kroužkem v pĜípadech, kdy je následná litera
dlouhé „u“.

Produkci písařské ruky P6 můžeme na základě pozorování ohraničit lety 1764 a 1782.
Během těchto osmnácti let se jedná o často vytěžovaného písaře, alespoň v rámci kroniky. Pro
rozbor si zvolíme folia 53r, 86r a 102r, která dokládají rukopis P6 během roku 1764, 1778
a 1780. Písmo lze charakterizovat jako česká novogotická kurzíva s kurentními prvky. Je dobře
čitelná a jediným úskalím může být časté protahování středních písmen s dolní či horní délkou
nebo dlouhých písmen do okolních řádků.
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Repertoár zkratek není u P6 obohacen ničím novým, takže za zmínku stojí pouze jeho obliba zkracovat názvy měsíců do tvarů „xbris“,32 či „9mbris“.33
Navzdory tomu, že číslice nejsou nejvhodnější ke stanovení individuálních rukopisných prvků, v případě písaře P6 si můžeme všimnout výrazně vyšších arabských šestek, avšak ještě spíše
vlnovky situované mezi číslici „1“ a „7“ v letopočtu „1764“.34 Tento prvek se objevuje i v několika dalších zápisech, jež tento písař učinil.35 Ve většině případů tato vlnovka vychází z horního
konce dříku jedničky, ovšem někdy sestupuje od břevna nad číslicemi. Co se psaní číslic týče, je
nutné zmínit, že P6 k arabské jedničce velmi často zleva připojuje stříšku36 a v případě její
absence si můžeme všimnout drobného náznaku či pouze jakési tečky u horního konce dříku
z levé strany.37 U majuskulního „A“ je pro tohoto písaře typické, že svým tvarem připomíná
arabskou dvojku, k níž se zprava připojuje tah, kterým se uzavře bříško a následně vznikne zdvojený dřík. Malá litera „d“ je svým tvarem jednoduchá, ovšem P6 s oblibou protahuje dřík do
velkého oblouku, jenž někdy zakončuje šnekovitým zatočením. Majuskulní „F“ svoji formou
stojí někde mezi typem IV a V, které popsal Jaroslav Kašpar.38 Tvorba písmene začíná nad vrchní linkou, kde v horním pásmu vznikne smyčka. Následně je dřík protažen až k dolní dotahovací lince, kde se zatočením tahu doleva utváří smyčka, která po následném protnutí dříku dá
vzniknout ještě jedné, větší smyčce, jež končí drobnou kličkou na základní lince a slouží k připojení dalších liter.39 U velkého „M“ je první dřík na základně oddělen od druhého kurentním
obloučkem.40 Podobný prvek se vyskytuje i u majuskulního „N“ v novogotickém tvaru. V případě jazykově latinských slov užívá P6 pochopitelně humanistické písmo. U velkého „N“, které má
podobu dnešního tiskacího „N“, si můžeme všimnout protažení koncových dříků do oblouků.41
V názvech měsíců v latinské podobě zkoumaná písařská ruka vždy koncové minuskulní „s“ ve
tvaru arabské osmičky protáhne do velkého oblouku, jehož konec mnohdy šnekovitě stáčí.42
Dlouhé písmeno „s“ je charakteristické výrazným protažením do levého, doprava otevřeného,
oblouku, který na konci zakončuje drobnou kličkou, jež slouží jako kroužek nad dlouhou literou
„u“, v případě, že po dlouhém „s“ následuje.
2.3 Písařská ruka P7
V kronice Antonína Johanna Pardubského hojně působila také písařská ruka P7, jejíž aktivní
roky lze vymezit lety 1781 a 1806, přičemž největší počet zápisů učinila v 80. letech. V následujícím decéniu a na přelomu století produkovala již spíše sporadicky. Věnovat se ji tedy budeme na základě folií 102v z roku 1781, 114v, kde je zápis o pět let mladší a konečně 135r postihující rok 1806. Písmo je pravosklonné, drobné, velmi úhledné, váhově se jedná spíše o písmo
těžší, neboť se tu střídají silné i slabé tahy, řádky jsou vedeny rovně a obecně můžeme písmo
označit za českou novogotickou kurzívu s kurentními prvky.

32
33
34
35
36
37
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40
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Viz MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, AM Boskovice, inv. č. 108, kniha č. 83, fol. 105r.
Viz tamtéž, fol. 58r.
Viz tabulka a MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, AM Boskovice, inv. č. 108, kniha č. 83, fol. 53r.
Viz MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, AM Boskovice, inv. č. 108, kniha č. 83, fol. 56r, 57r, 78r, 81r, 84r.
Viz tamtéž, fol. 78r.
Viz tamtéž, fol. 77r.
KAŠPAR, J.: Úvod, s. 69.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 72.
Viz tabulka a MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, AM Boskovice, inv. č. 108, kniha č. 83, fol. 53r, 56r.
Viz tabulka.
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Individualita ruky

Rok

Folio

Struþný popis individuality

zápisu
1781,

102v, Litera „d“ na poþátku slov je typická svým výrazným

1806

135r

1806

135r

protažením dĜíku do oblouku, jenž þasto zasahuje až do
spodního pásma.

U majuskulního „K“ užívá P7 specifický tvar. Horní
konec dĜíku je opatĜen smyþkou ve tvaru arabské
osmiþky. Na spodním konci dĜíku vzniká funkþní
smyþka.

1781

102v

Majuskulní „L“ zaþíná smyþkou ve tvaru ležaté arabské
osmiþky na horním konci dĜíku.

1781,

102v, Velké písmeno „M“ píše P7 dvČma tahy.

1806,

135r,

1786

114v

1781

102v

Charakteristickým rysem je výraznČ vyšší první dĜík
opatĜený smyþkou na horním konci.

Charakteristicky psané znaménko nad literou „u“.

Duktus majuskulního „Z“ je pomČrnČ složitý, pĜesto je
však litera psána jedním tahem.

Písař P7 neužíval mnoho zkratek, takže v zápisech jím učiněných můžeme pozorovat stejné
způsoby zkracování, jako tomu bylo u písařů rozebraných dříve. Opět nejčastěji zkracovaným
slovem je substantivum „pán“ v různých pádech do tvaru „P“ a zkracovací znaménko ve tvaru
smyčky.43
Již při běžném sledování zápisů, které byly tímto písařem učiněny, si můžeme všimnout, že
jsou v průběhu celé jeho produkce dobře čitelné, neboť jejich tvůrce dbá na pravidelné mezery
mezi slovy, ale i řádky, čímž předchází možné deformaci tvarů písmen v okolních řádcích při

43

PÁTKOVÁ, H.: Česká středověká paleografie, s. 44.
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protažení dlouhých písmen. Zajímavé je zjištění, že s postupujícím věkem písaře, zejména v 90.
letech, avšak hlavně po roce 1800 začíná psát většími písmeny a vytrácí se drobnost u jednotlivých liter. Možnou příčinou této změny by mohl být zhoršující se zrak písaře.
Literu „d“ budeme sledovat na foliu 102v a 135r, mezi nimiž je rozdíl dvaceti pěti let. Duktus tohoto písmene je velmi podobný jako u písaře P6, na první pohled je zřejmé, že bříško má
tendenci zůstat nedovřené a dřík přechází v táhlý oblouk směřující doleva. V některých případech dokonce dochází k protažení oblouku až do dolního pásma, čímž může evokovat dojem
ledabyle napsaného majuskulního kapitálního „C“. Zajímavější je však duktus u písmene „K“,
které se svým tvarem vymyká všem typům, které zpracovává Jaroslav Kašpar.44 Přibližuje se
svoji formou spíše majuskulnímu „L“. Tvorba této litery není nikterak náročná, je psaná jedním
tahem pera a skládá se z mírně doprava nakloněného dříku, jenž je na horním konci zakončen
smyčkou ve tvaru arabské osmičky. Na spodním konci dříku se taktéž nachází smyčka, která je
však funkční a slouží k rychlému připojení dalších písmen. Podobnost s majuskulním „L“ není
zmíněna náhodně.45 Ve slově „Letta“ si můžeme všimnout, že dřík této litery je nahoře ukončen
také smyčkou ve tvaru osmičky, tentokrát však spíše ležaté než vertikální. U písaře P7 však „L“
v některých případech postrádá horizontální břevno na základně připojené kličkou.46 Pokud
nechybí, tak je nejčastěji připojeno ke dříku v ostrém úhlu,47 avšak někdy i již zmíněnou kličkou.48 Charakteristickým rysem je pro tohoto písaře duktus majuskulního „M“, které budeme
sledovat na všech třech zkoumaných foliích. U některých provedení této litery by se mohlo zdát,
že je psáno jedním tahem,49 avšak ve skutečnosti bylo užito dvou tahů pera. Úvodním tahem je
vytvořen první dřík měnící se v protáhlý, doleva otevřený oblouk,50 jenž je zahájen smyčkou na
horním konci dříku. U základní linky končí buď tahem připomínajícím girlandu, nebo téměř
vytváří smyčku.51 Zatímco první dřík dosahuje až k horní dotahovací lince, zbylé dva dříky,
napsané druhým tahem a spojené arkádami, nepřesahují vrchní linku. Typickým znakem písaře
P7 je také diakritické znaménko nad literou „u“, kterou vyznačuje buď délku, nebo slouží k odlišení tohoto písmene od tvarově podobného „n“. Toto znaménko má tvar mírně prohnutého vodorovného břevna zakončeného zahnutím nad písmeno „u“, přičemž jeho duktus začíná právě na
tomto místě a následně dochází k protažení nad ostatní litery ve slově. Zajímavému tvaru se těší
také majuskulní „Z“. Začíná v horním pásmu tvarem, jenž připomíná mírně levosklonné dnešní
tiskací „S“, z jehož koncového tahu směřuje kolmo na základní linku krátký dřík, k němuž se
z pravé strany pomocí malého obloučku ve tvaru arkády připojuje funkční smyčka směřující do
dolního pásma.
2.4 Písařská ruka P13
Mezi léty 1795 a 1807 můžeme sledovat produkci písařské ruky P13, jejíž písmo je velmi úhledné,
s pravidelnými rysy, rovně vedenými řádky a patřičnými rozestupy mezi nimi, což napomáhá dobré
čitelnosti této německé novogotické kurzívy, resp. polokurzívy, neboť P13 důsledně nespojuje jednotlivé litery. V zápisech z 90. let 18. století jsou písmena velmi drobná a tudíž nedochází k narušování
okolních řádků literami s dolní či horní délkou. V tomto období písařovy produkce také není příliš
44
45
46
47
48
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50
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KAŠPAR, J.: Úvod, s. 59, 71, 94, 108.
Viz tabulka.
KAŠPAR, J.: Úvod, s. 72.
Viz MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, AM Boskovice, inv. č. 108, kniha č. 83, fol. 103r, 114v, 135r.
Viz tamtéž, fol. 110r.
Viz tamtéž, fol. 102v, ř. 2.
KAŠPAR, J.: Úvod, s. 109.
Viz MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, AM Boskovice, inv. č. 108, kniha č. 83, fol. 102v, ř. 2.
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patrné střídání tenkých a silných tahů, tudíž se jedná spíše o písmo lehké.52 Po roce 1800 se však
vzhled zápisů nepatrně mění. P13 začíná psát větší litery, dochází již k prolínání dlouhých liter do
okolních řádků, čímž se narušuje forma některých písmen. Tahy pera jsou celkově silnější, což je způsobeno seříznutím pera jiným způsobem. Kontrasty mezi tenkými a silnými tahy se stávají patrnější.
Změna velikosti textů může být způsobena písařovým věkem, resp. zhoršenému zraku.
V zápisech od P13 narazíme na již rozebírané zkratky. Nadepisování koncovek je charakteristické u číslic, např. 11teho Unora.53 Substantivum pán se objevuje v klasické formě „P“ doprovázeného svislou smyčkou a dvojtečkou.54
Individualita ruky

Rok

Folio

Struþný popis individuality

zápisu
1795

126v

DĜík není protažen až na základní linku, nahoĜe je
ukonþen obloukem doprava. Litera není uzpĤsobena
k pĜipojení dalšího písmene zprava.
První dĜík je výraznČ vyšší než zbylé dva a je nahoĜe
charakteristický velkou smyþkou, popĜ. obloukem.

1801

130r

1797

128r

První dĜík se mČní v protáhlý oblouk, druhý je pĜipojen
arkádou a tĜetí v ostrém úhlu.

1795

126v

Majuskulní „R“ mĤže vzdálenČ pĜipomínat kapitálu „A“.
Postrádá raneþek na levé stranČ dĜíku a vpravo od dĜíku
není utvoĜen oblouk, nýbrž rovný tah, jenž na základní
lince konþí kliþkou.
Dlouhé „s“ zakonþené typickým zatoþením.

Spojení liter „sst“ v podobČ dvou dlouhých „s“ girlandou
pĜipojených k „t“.
1797

128r

Spojení liter „sst“ v podobČ dvou „s“ orientovaných
pouze do dolního pásma.

52
53
54

PÁTKOVÁ, H.: Česká středověká paleografie, s. 33.
Viz MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, AM Boskovice, inv. č. 108, kniha č. 83, fol. 130r, ř. 1.
KAŠPAR, J.: Úvod, s. 198.
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Pro rozbor duktu některých liter nám poslouží folia 126v, 128r a 130r, na nichž se nacházejí
zápisy z let 1795, 1797 a 1801. Majuskulní „K“ vychází z typu II, který popisuje Jaroslav
Kašpar,55 tedy, že horní konec dříku se stáčí výrazně doprava a vytváří nad ranečkem smyčku.
Klička na pravé straně dříku se posouvá v 17. století na základnu, avšak v duktu P13 chybí,
neboť pravý oblouk na základně není uzpůsoben k připojení další litery zprava, ale je zahnut
doleva. Dalším specifikem tohoto písmene je, že dřík nekončí na základní lince, ale jeho pata je
posunuta de facto až na vrchní linku, kde je na jeho levé straně sestrojen raneček. Doprovodným
znakem „K“ pak je malý ovál nad písmenem. Hned ve třech tvarech můžeme pozorovat majuskulní „M“, přičemž první dvě formy k sobě mají velmi blízko. První dřík je výrazně vyšší než
zbylé dva a na jeho horním konci se nachází velká smyčka, jejíž konec může být buď nad zbylými dvěma dříky spojenými arkádami, nebo končí níž a zasahuje do nich, resp. je protíná.56
Odlišný duktus má „M“ v posledním uvedeném tvaru. První dřík se mění v protáhlý doleva otevřený oblouk, k němuž je pomocí arkády připojen druhý dřík a třetí je připojen v ostrém úhlu.57
Majuskulní „R“ vychází z Kašparova V. typu,58 tedy ve zjednodušené formě bez ranečku, avšak
P13 nesestrojí vpravo od dříku oblouk, nýbrž vede tah rovně dolů k základně, kde je ukončen
malou kličkou. Posléze je litera v horním pásmu protnuta. Vzdáleně může takto napsané „R“ připomínat kapitálu „A“. Dlouhé „s“ je písmeno jednoduchého duktu, tudíž není nejvhodnější pro
rozbor, ovšem v některých případech stojí za zmínku skrz ukončení na horním konci dříku. P13
jej nápadně stáčí. V textech tohoto písaře můžeme narazit na dva způsoby, jakými píše spojení
liter „sst“, kdy „ss“ je spřežka pro „š“. Buď P13 napíše dvě dlouhá „s“, k nimž plynule pomocí
girlandy připojí „t“,59 nebo dvě „s“ orientovány pouze do dolního pásma.
2.5 Písařská ruka P23
Písařská ruka P23 taktéž patří mezi německy produkující a zápisy, které učinila, se datují léty
1839 až 1854. Jedná se o zběžnou německou novogotickou kurzívu, je pravosklonná, řádky jsou
vedeny rovně a střídání tenkých a silných čar není příliš patrné, tudíž se jedná spíš o písmo
lehké.60 Texty učiněné P23 jsou poměrně dobře čitelné.
Ze zkratek, které tento písař používá, stojí za zmínku spojka „und“, jež je stažena do podoby
„u“, které je podtrženo šikmo orientovanou přímkou, jakožto zkracovacím znamením. Tečka nad
literou pak slouží pouze k odlišení od tvarově podobného kurentního „n“. U číslovek si můžeme
všimnout nadepsání koncovek, např. „3ten“.
Podrobněji se tomuto písaři budeme věnovat na zápisech z let 1839, 1840 a 1845. V řádku
s datací je pro P23 typický oblouk za trojčíslím.61 U majuskulního „A“ písař důsledkem rychlého psaní neutváří rozštěpený kurentní dřík, ale je na něm sestrojena smyčka. Bříško je navíc uzavřené, tudíž se svým tvarem podobá humanistické formě této litery.62 Majuskulní „I“ ad hoc „J“
svoji formou stojí mezi typem IV a V, které popsal Jaroslav Kašpar.63 Litera začíná obloukem
v horním pásmu, je otevřený doprava a směřuje k horní dotahovací lince, kde se v tupém úhlu
připojuje k dříku, jenž je v dolním pásmu ukončen smyčkou, která je u základní linky kombinovaná
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Tamtéž, s. 108.
Viz tabulka.
KAŠPAR, J.: Úvod, s. 109.
Tamtéž, s. 110.
Viz tabulka.
PÁTKOVÁ, H.: Česká středověká paleografie, s. 33.
Viz tabulka.
Viz tabulka.
KAŠPAR, J.: Úvod, s. 107.
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kličkou na jeho levé straně.64 Bez přerušení je pak připojeno další písmeno. Velké „K“ se odlišuje od jedné varianty majuskulního „R“ tím, že dřík má stočený doleva,65 kde individualitou
ruky utváří smyčku namísto typického obloučku. Ostré „s“ se v podstatě v rukopisu P23 neliší
od běžného dlouhého „s“, jedinou odchylkou může být výraznější zatočení oblouku, který literu
tvoří.66

Individualita ruky

Rok

Folio

Struþný popis individuality

zápisu
1839

159v

V dataci je typické, že za trojþíslím vytváĜí P23 oblouk,
který vede nad ostatní þíslice.

1840

160r

1845

162v

1839

159v

DĜík u majuskulního „A“ je opatĜen smyþkou místo
kurentního rozštČpení. BĜíško je uzavĜené.

1840

160r

Majuskulní „I“ zaþíná obloukem, který se v tupém úhlu
pĜipojuje ke dĜíku zakonþenému smyþkou kombinovanou
kliþkou u základní linky.

1839

159v

DĜík pĜesahující literu je ukonþen obloukem doleva, resp.
smyþkou.

1840

160r

Ostré „s“ se od bČžného, dlouhého „s“ témČĜ v niþem
neliší. Mírnou odchylkou je výraznČjší zatoþení oblouku,
kterým je litera tvoĜena.

64
65
66

1845

162v

1839

159v

Tamtéž, s. 107, 108.
Tamtéž, s. 108.
Viz tabulka.
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2.6 Písařská ruka P24
Individualita ruky

Rok

Folio

Struþný popis individuality

zápisu
1736

243v

ýíslice „7“ má na obou koncích bĜevna dva ostré hroty.
ýíslice „6“ bývá výraznČ vČtší a konþí drobnou kliþkou.
Litery „B“, „H“ (majuskuly i minuskuly) a „L“ zaþínají
tahem, který pĜipomíná šikmo orientovanou arabskou
osmiþku.

s. a.

s. a.

15v

Majuskulní „E“ v kurentním tvaru se skládá z velké
smyþky ukonþené obloukem v dolním pásmu a krátkého
bĜevna ve stĜedním pásmu.

s. a.

243v

Velké „G“ má shodný tvar jako majuskulní „Y“. Typické
je kurentnČ rozštČpeným dĜíkem u základní linky
a koncovým tahem ve tvaru arabské trojky, popĜ. jednoho

1736

tvaru novogotického „Z“. Následuje smyþka do dolního
pásma.

1722

38v

s. a.

243v

1736

240v

1722

38v

1704

226v

DĜíky u majuskulního „M“ mají rostoucí tendenci.

Dlouhé „s“ má þasto dĜík ukonþený témČĜ vodorovným
bĜevnem, popĜ. obloukem vedeným v ostrém úhlu.

s. a.

243v

Spojením „S“ a „t“ vzniká mezi literami de facto
girlanda.

1744

247v

Kapitální „T“ se tČší v produkci P24 oblibČ.

s. a.

243v

V humanistické podobČ píše P24 velké „V“.

s. a.

15v

Majuskulní „W“ bývá roztaženo do šíĜky.
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Nejzajímavější a nejdéle produkující písař je rozhodně Antonín Johann Pardubský, jehož
jméno nese i název samotné kroniky. Označíme jej jako P24 a z jeho dlouhého tvůrčího období,
jež se vymezuje léty 1702 a 1744,67 si vybereme šest folií, která zahrnují roky 1702, 1704, 1722,
1736 a 1744, přičemž jeden zápis in folio 243v není datovaný, stejně jako text na listu 15v, který je výpisem z knížecího příkazu. Prostřednictvím vybraných folií budeme mít jedinečnou příležitost sledovat rukopis v průběhu 42 let, což je doba, za kterou v něm dochází k určitým vývojovým změnám. Přesto si však písmo zachovává původní rysy a odlišuje se nepatrnými změnami
v duktu některých liter, popř. úpravě jednotlivých zápisů, na čemž však má svůj podíl také kvalita a seříznutí pera či prostor na stránce, neboť zhušťováním řádků na konci folia vždy dochází
k určitým změnám v duktu dlouhých liter, popř. písmen s dolní nebo horní délkou. Mezery mezi
slovy se zmenšují, litery jsou drobnější a zužuje se tak i prostor pro individuálnější vyjádření,
které poskytuje například dosud nepoznamenaná psací látka.
Písmo P24 lze charakterizovat jako česká novogotická kurzíva s kurentními i humanistickými
prvky a mírným sklonem doprava. Čitelnost textů je dobrá, řádky jsou vesměs vedeny rovně
a zápisy bývají zpravidla úhledné. Obsahově se týkají zejména dějin města, v nichž je reflektován odpor Antonína Johanna Pardubského k vrchnostenskému utlačování.68
Zevrubná analýza rukopisu a folií s texty učiněnými P24 nás přivádí k odvážné a velmi
zajímavé teorii, a to sice, že Antonín Johann Pardubský produkoval zápisy jak v českém, tak
i v německém jazyce. Zatímco u některých zápisů mohlo jít pouze k mechanickému opisování
německých textů,69 u jiných se můžeme domnívat, že byly stylizovány a psány v německém
jazyce rovnou.70 K domněnce, že P24 užíval obou jazyků, nás přivádí pozorování plynulého přecházení z jedné řeči do druhé, přičemž atrament zůstává stejný a zápisy nesou nesporně shodné
rukopisné prvky.
fol. 243v – detail česko-německého zápisu

Zkratek nenalezneme v zápisech Antonína Johanna Pardubského mnoho. Jedná se o zkráceniny, které jsme již rozebírali u jiných písařů, ale přesto si můžeme zmínit výraz „N: N:“, který
rozvedeme jako „nomen nominandum“, dále „G. W. O. K. Mti“ užité pro „Jeho vysoce osvícená knížecí milosti“. Nadepsání koncovky můžeme zaznamenat také u číslovek. Typickou svislou smyčkou ve tvaru „l“ zkracuje P24 výrazy jako „novembris“ či německé substantivum
„Herr“.
67
68
69
70

O tom také JUREK, J.: Čtení o minulosti města Boskovic. Boskovice 1988, s. 13.
Tamtéž, s. 13.
Např. MZA Brno – SOkA Blansko, pob. Boskovice, AM Boskovice, inv. č. 108, kniha č. 83, fol. 15v.
Např. tamtéž, fol. 243r a 243v.
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Přestože na způsob psaní číslic neklademe zřetel při paleografické analýze, u P24 stojí za
zmínku způsob, jakým píše břevno u sedmičky. Vyznačuje se dvěma ostrými hroty na obou jeho
koncích. Arabská šestka je vždy výrazně vyšší, než ostatní číslice a její koncový tah, jenž se stáčí
směrem k dříku, je zakončen drobnou kličkou. Litery „B“, „H“ (nejen v majuskulní, ale též
v minuskulní formě) a „L“ jsou charakteristické smyčkou ve tvaru šikmo orientované arabské
osmičky, jež se zleva připojuje k dříku. Jedná se o počáteční tah při tvorbě těchto písmen. Majuskulní „E“ píše P24 buď humanisticky nebo kurentně, přičemž v případě novogotického tvaru
užívá formu, která se v českých textech vyskytuje zejména až po roce 1775.71 Tvoří jej velká
smyčka ukončená v dolním pásmu obloukem doprava a ve středním pásmu protnutá krátkým
břevnem. Pro majuskulní „G“ používá P24 tvar, který je rovněž velkým písmenem „Y“, tedy
s rozštěpeným dříkem u základny a smyčkou vedenou do dolního pásma. Poté, co se na základní lince rozdvojí dřík, je sestrojen tah, jenž připomíná arabskou trojku či jeden tvar novogotického „Z“. Tato litera se nejčastěji vyskytuje v zastoupení za písmeno „J“. Velké „M“ je v produkci Antonína Johanna Pardubského typické tím, že první dřík je nejkratší, druhý je delší a třetí
nejdelší. Většina jiných písařů píše naopak první dřík nejdelší a následující se zkracují. Takto
napsané „M“ dodává zápisům nezaměnitelný charakter. Dlouhé „s“ má jednoduchý duktus. P24
často zakončí dřík téměř vodorovným tahem. Další variantou ukončení je, že v ostrém úhlu připojí oblouček. Zajímavé je spojení liter „S“ a „t“. Velké „S“ je v novogotickém tvaru, tudíž má
podobu vertikálně protažené smyčky,72 jejíž koncový tah vede od horní dotahovací linky dolů
směrem k vrchní, aby se následně opět zvedal k horní dotažnici, kde začíná duktus minuskulního
„t“. Mezi oběma literami tak vzniká de facto girlanda. V textech zkoumaného písaře se těší
oblibě také tvar dnešního tiskacího „T“ pro majuskulu této litery. Je však nutné podotknout, že
tuto formu, jež vychází z kapitály,73 nepoužívá pouze pro jazykově latinská slova. V humanistické podobě píše P24 majuskulní „V“. Tato litera je tvořena dvěma dříky, přičemž první začíná
na horním konci obloukem. Druhý dřík se u základní linky připojuje v ostrém úhlu a je ukončen
drobnou kličkou, popř. tečkou. Majuskulní „W“ je vždy poměrně roztažené do šířky.
2.7 Písařská ruka P33
Pod označením P33 si představíme písaře, který v kronice Antonína Johanna Pardubského
poznamenal dva zápisy, které jsou datovány roky 1779 a 1781. Jeho písmo je úhledné, dobře
čitelné a dá se charakterizovat jako česká novogotická kurzíva s kurentními i humanistickými
prvky. Řádky vede P33 rovně. V některých pasážích textu je čitelnost snížena skrz protahování
středních liter s dolní délkou do spodních řádků.
Repertoár zkratek je obdobný jako u písařů předešlých, tudíž mu nebudeme věnovat zvláštní
pozornost.
Folio 89r se zápisem z roku 1779 a list 104r s textem o dva roky mladším nám poslouží k rozboru písařského stylu P33 a způsobu utváření některých liter v jeho rukopisu. Majuskulní „D“ vychází
z kapitály. Můžeme konstatovat, že jde o humanistický typ II, který Jaroslav Kašpar specifikuje přesahy obloučku přes dřík.74 Velké „F“ vzniklo zvětšením humanistické minuskuly této litery. Svoji formou stojí někde mezi Kašparovými typy IV a VI.75 Duktus začíná vytvořením smyčky na horním
konci dříku, v dolním pásmu je pak sestrojena další, která po protnutí dříku pokračuje vyklenutím

71
72
73
74
75

KAŠPAR, J.: Úvod, s. 106.
Tamtéž, s. 74.
Tamtéž, s. 136.
KAŠPAR, J.: Úvod, s. 131.
Tamtéž, s. 122.
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Individualita ruky

Rok

Folio

Struþný popis individuality

zápisu
1781

104r

Humanistické „D“ vychází z kapitály. Oblouk pĜesahuje
dĜík.

1779

89r

Majuskulní „F“ v produkci P33 vzniká zvČtšením
humanistické minuskuly. Zaþíná smyþkou na horním
konci dĜíku, v dolním pásmu je sestrojena další a ve
stĜedním pásmu se vytvoĜí funkþní kliþka.

1781

104r

Velké „M“ zaþíná obloukem, který plynule pĜechází
v první dĜík, jenž je kurentnČ rozdvojený.

1779

89r

1781

104r

PĜestože má majuskulní „P“ pomČrnČ složitý duktus, je
psáno jedním tahem.

1779

89r

1781

104r

Minuskulní „z“ mĤže pĜipomínat arabskou sedmiþku,
jejíž dĜík je ukonþen velkou smyþkou, která de facto
nahrazuje pĤvodnČ vodorovné, resp. zvlnČné bĜevno.

1779

89r

doprava a následně opět protíná dřík, čímž se utvoří ve středním pásmu funkční klička. Majuskulní
„M“ je charakteristické tím, že začíná sestrojením velkého oblouku, který plynule přechází v první
dřík, jenž je kurentně rozštěpený.76 Majuskula „P“ je napsána jedním tahem. Začíná v horním pásmu
tahem, který připomíná duktus novogotického minuskulního „z“.77 Od dolní dotahovací linky je poté
v ostrém úhlu veden tah k horní dotahovací lince. Zde se sestrojí smyčka, která u vrchní linky protíná
dřík a následně je pomocí drobné kličky vytvořeno krátké břevno. Minuskulní „z“ píše P33 zajímavým způsobem a svým tvarem se na první pohled vymyká všem typům, které uvádí Jaroslav Kašpar.
Svoji formou připomíná arabskou sedmičku, jejíž dřík je zakončen velkou smyčkou. Při podrobném
rozboru duktu si však můžeme všimnout, že se jedná o modifikaci typu III,78 kdy se původně vodo76
77
78

Tamtéž, s. 109.
Srov. KAŠPAR, J.: Úvod, s. 103.
KAŠPAR, J.: Úvod, s. 130.
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rovné horní břevno mění ve vlnovku a k dříku se připojí pomocí drobné kličky. Po protažení dříku do
dolního pásma je sestrojena smyčka, která de facto nahrazuje spodní břevno, resp. vlnovku. Dodatečným tahem je poté napsáno krátké vodorovné břevno uprostřed dříku.
Závěr
Hlavním účelem bylo provést zevrubný paleografický rozbor boskovické kroniky Antonína
Johanna Pardubského vedenou v letech 1714–1858, rozlišit písařské ruce, jež se na vzniku a fungování knihy podílely, stanovit jejich individuální rysy a věnovat pozornost duktu složitě psaných liter. Podařilo se rozlišit celkem třicet tři písařů, z nichž jsme si představili 8 písařských
individuí, jejichž časová působnost je značně variabilní, tudíž nelze nějak relevantně zobecnit,
avšak lze pozorovat jejich vytížení.
Nejdéle produkujícím a pravděpodobně též nejzajímavějším písařem je P24, tedy Antonín
Johann Pardubský, jenž do kroniky zapisoval zejména události týkající se dění ve městě, ale
i v blízkém či vzdáleném okolí, popř. v celé rakouské monarchii. Při podrobném zkoumání jeho
rukopisu a zápisů, jež učinil, můžeme dojít k teorii, že obratně užíval jak českého, tak německého jazyka, neboť v mnohých případech plynule přechází z jedné řeči do druhé. Zatímco některé
texty mohly vzniknout mechanickým opsáním z jiných historických pramenů, u jiných lze soudit, že byly stylizovány rovnou na stránky zkoumané kroniky. Zajímavá otázka byla řešena také
v případě podepsaných zápisů rukou P1 a P2, jejichž rukopis je velmi blízký a po velmi
důsledném rozboru bylo nutné si položit otázku, zda se nejedná o tutéž ruku, která zápis opsala
z některého jiného pramene, jenž však nemáme k dispozici, včetně podpisu domnělého P1, tedy
kněze a kaplana Karla Ferdinanda Poltzera. Při bádání nad jeho působností na boskovické farnosti však tato otázka rozřešena nebyla, neboť jeho doba zastávání výše uvedených funkcí se
shoduje s obdobím, kdy mohl zapisovat také do kroniky vedle městského písaře P2, přičemž
z jiných pramenů nemůžeme rukopis Poltzera spolehlivě doložit.
Při obecnějším paleografickém zkoumání kroniky bylo možné sledovat postupné přebírání majoritního postavení kurentních prvků v české novogotické kurzívě, vytrácení starých okrouhlých forem
u některých liter, pronikání humanistického písma do jazykově latinských, ale též českých slov či
sousloví, a narůstající dominanci německého jazyka v 19. století. Ranější zápisy v knize se ještě
vyznačují kaligrafickými tendencemi, avšak pozdější texty již odpovídají ryze užitkovému, kancelářskému a svižnému psaní, kde není pro přílišnou kaligrafii místo. Tohle zjištění podporuje zejména mladší neogotica germanica. Zrychlením písma a tvoření liter takřka výhradně jedním tahem pera
poskytuje větší prostor pro promítnutí individuálních zvláštností rukopisu do zápisů, avšak v případě velmi úhledných a takřka „učebnicových“ zápisů nastává komplikace s rozlišením písaře, neboť
jsou si velmi podobné. Pozornost byla věnována také sledování zkratek, přičemž je nutné konstatovat, že téměř všichni písaři zkracují velmi málo a užívají prakticky tytéž zkracovací prostředky.
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PATERNALISTICKÝ MODEL SPRÁVY DOMINIA JAKO TÉMA
EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ. PŘÍKLADY Z JIŽNÍ MORAVY
ALEŠ FILIP
There are examined urbanistic plans and realizations of the baroque in Moravia interpreted as
displays of a patrimonial absolutism in the paper. Three baroque reconstructions of residential
towns are introduced: those of Slavkov u Brna, Valtice and Jaroměřice nad Rokytnou. Proposals
of educational programs at stately homes and surrounding towns are motivated by the endeavor
to present the focused theme clearly in situ.
Key words: absolutism; paternalism; residential towns; manor seats; a hierarchizedurbanistic
structure; baroque town planning; Slavkov u Brna; Valtice; Jaroměřice nad Rokytnou;
educational programs at stately homes.
Poté, co se v euroatlantickém civilizačním prostoru prosadil liberálně-demokratický model
vládnutí, může se jevit takřka jako jediný a univerzální politický koncept, jehož principy bývají
ahistoricky přenášeny do vzdálenějších epoch. Jedním z rozhodujících politických konceptů
raného novověku, který ze současné perspektivy není snadné pochopit, je absolutismus. V jeho
výzkumu vynikla pochopitelně francouzská historiografie, ale samotný pojem nelze ztotožňovat
pouze s jeho nejdokonalejším reprezentantem, „králem slunce“ Ludvíkem XIV., na což už v roce
1980 inspirativně upozornil rakouský historik Hubert Christian Ehalt. Jeho monografie o výrazových prostředcích absolutistického panství vycházela z francouzských metodologických
podnětů, ale byla věnována vídeňskému císařskému dvoru v 18. století, přičemž kultura je v ní
vnímána jako součást politického zápolení.1 Absolutismus nelze ztotožnit s moderním totalitarismem, byť některé principy vykazují vzájemnou příbuznost. Riziko ahistorických přístupů spočívá ve zjednodušování, v záměně příbuznosti a totožnosti. V této souvislosti můžeme zdůraznit
přinejmenším dva víceznačné aspekty raně novověkého absolutismu, jimiž jsou: 1) relativní
samostatnost dominií (jako protiváha centralismu), 2) paternalistický model vlády spojený
s chápáním moci coby svěřeného úřadu (jako protiváha pouhého ovládání a vykořisťování).
Absolutistický způsob vlády v podunajské monarchii znamenal sice posílení moci panovníka,
zejména na úkor královských měst, ale vysoká aristokracie, byť byla různými způsoby vázána
k císařskému dvoru, aplikovala nerušeně týž model bez v rámci svých dominií. Tento patrimoniální absolutismus můžeme chápat jako analogii panovnického absolutismu ve zmenšeném
měřítku jednotlivých panství. Na hraběte Jana Adama Questenberka návštěva rezidenčního
města krále Ludvíka XIV. natolik zapůsobila, že začal budovat „moravská Versailles“ v Jaroměřicích nad Rokytnou.2

1
2

EHALT, H. Ch.: Ausdrucksformen absolutischer Herrschaft. Wiener Hof im 18. Jahrhundert. München 1980. Viz též
HRBEK, J.: Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648–1789). Praha 2012.
FIDLER, P.: Prandtauers Schlossprojekt für Jarmeritz. Zur Eigenart der barocken Planung. In: Wiener Jahrbuch für
Kunstgeschichte 37, 1984, s. 119–139; SMÍŠEK, R.: Jan Adam z Questenberka a hmotná kultura v zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Příspěvek ke šlechtické reprezentaci v první polovině 18. století. In: Západní Morava 9, 2005,
s. 50–70.
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Vídeňský císařský dvůr se v duchu tzv. pietas austriaca soustřeďoval spíše na podporu církevních staveb a v rezidenční architektuře dlouho platilo, že „měsíce šlechty zářily více než slunce panovníka“.3 Pro sledované téma z toho vyplývá, že v raném novověku nelze oddělovat světskou a církevní reprezentaci. „Mikrokosmos panského sídla“ zahrnuje nejen zámek s parkem,
úředními a hospodářskými budovami, ale též další stavby pod patronací vrchnosti: kláštery, kostely, kaple, či katolické sochařské monumenty, dále školy, špitály, domy deputátníků, či další
budovy sociálního zaměření, jakož i radnice, panské hostince, manufaktury aj.4 Lze uvažovat
o celém spektru funkcí šlechtické rezidence: o funkci reprezentační, obytné, kulturní, rekreační,
sakrální, charitativní a ekonomické.5 Pojem rezidence přitom není omezen na vlastní panské sídlo, zámek, ale zahrnuje i poddanské město, podzámčí. Po některých náznacích v poslední třetině
17. století (např. v Kroměříži a Lomnici u Tišnova) dochází v první polovině 18. století
k důslednějšímu propojování panské a poddanské sféry, k hierarchizaci struktury poddanského
města, jehož hlavní části tvoří nástupní prostor, entrée, k vlastní rezidenci.6 Na Moravě to
dokládají zejména příklady ze Slavkova u Brna, Valtic a Jaroměřic nad Rokytnou, které budou
podrobněji zkoumány.
Dnes bývá povědomí o „mikrokosmu panského sídla“ zastřeno, neboť zámek s parkem bývá
vnímán izolovaně, bez svých někdejších vazeb, jako turisticky atraktivní solitér (ve správě státní památkové péče). Na většině veřejnosti zpřístupněných zámků dochází již více než dvě desetiletí k tomu, že se rozšiřuje nabídka prohlídkových okruhů: kromě hlavních reprezentačních prostor tak návštěvníci mohou nahlédnout třeba i do hospodářského zázemí, tedy do kuchyně,
komory, skladů a jiných prostor pro obsluhující personál. Podstatné zázemí panského sídla však
dříve tvořilo dominium s rezidenčním městem. V tomto článku budou představeny tři edukační
programy zacílené na představení paternalistického modelu správy dominia, jak je možno jej
vysledovat v architektonické a urbanistické struktuře rezidenčních měst. Tyto programy jsou
určeny primárně pro studenty středních škol, ale mohou být nabídnuty také vysokoškolským studentům či seniorům.7
Ve dvou následujících kapitolách budou analyzovány jednak věcné podklady, a jednak způsoby realizace proponovaných edukačních programů. Nelze popřít, že téma paternalistického
modelu správy dominia bude reflektováno zúženě, prizmatem architektury a urbanismu. Nespornou předností tohoto přístupu je však jeho názornost: promýšlení modelu správy dominia tak
vychází z interpretace konkrétních stavebních záměrů a aktivit.

3

4

5

6
7

LORENZ, H.: Der habsburgische ´Reichsstil´: Mythos und Realität. In: Gaehtgens, T. W. (ed.): Künstlerischer Austausch. Akten des XXVIII. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte, Berlin, 15.–20. Juli 1992. Berlin 1993,
s. 163–176; LORENZ, H.: Dichtung und Wahrheit. Das Bild Johann Bernhard Fischers von Erlach in der Kunstgeschichte. In: Polleroβ, F. (ed.): Fischer von Erlach und die Wiener Barocktradition. Wien – Köln – Weimar 1995,
s. 129–146, zde s. 136. Základní studie k výše uvedenému pojmu vyšla i v českém překladu – CORETH, A.: Pietas
austriaca. Fenomén rakouské barokní zbožnosti. Olomouc – Řím 2013.
POLLEROß F.: Adelige Repräsentation in Architektur und bildender Kunst vom 16. bis zum 18. Jahrhundert in Österreich. Literatur- und Forschungsüberblick. In: Opera historica 2. Spojující a rozdělující na hranici. České Budějovice 1992, s. 49–59.
HOJDA, Z.: Rezidence české šlechty v baroku. In: Bobková, L. (ed.): Život na šlechtickém sídle v 16.–18. století.
Sborník příspěvků z konference v Ústí nad Labem, 1991. AUP, Opera historica 1, Ústí n/L 1992, s. 161–178, zde
s. 164.
FILIP, A.: V zámku a v podzámčí. Barokní urbanismus na Moravě. In: Knoz, T. (ed.): Morava v době baroka. Brno
2004, s. 57–68.
Tento příspěvek spadá do projektu NAKI (DF12P01OVV014) Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky. Projekt byl realizován v letech
2012–2015 za účasti katedry historie PedF MU v Brně.
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Tři rezidenční města na jižní Moravě
Pozoruhodné realizace barokního urbanismu nejsou výsadou poddanských měst na jihu
Moravy, jejich koncentrace je však v této části historické země výrazně největší. Ve vztahu
k vídeňskému centru jihomoravská dominia spojují přednosti provincie a periferie.8 Vedle měst,
kterým bude věnována pozornost, by v tomto článku mohla být zkoumána také další sídla: Vranov nad Dyjí, Mikulov, Jaroslavice, Dalešice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou či
Dolní Kounice; tři vybraná města jsou však pro sledovaný záměr nejvhodnější, což by mělo
vyplynout z dalšího výkladu. Předmětem zájmu nejsou pouze uskutečněné stavební záměry, ale
i ty, které nedošly naplnění, nebo byly realizovány jen zčásti. Urbanistická struktura rezidenčních
měst je určována zejména konfigurací čtyř prvků: 1) panského sídla (zámku s parkem a hospodářskými budovami), 2) tržního náměstí, 3) farního kostela, 4) klášterních budov. Zvláštní pozornost je třeba věnovat umístění rodového sepulkra, jehož různé možnosti budou zmíněny na příkladu Slavkova u Brna.
Po odražení druhého tureckého útoku na Vídeň v roce 1683 nastává v Rakousku a v zemích
Koruny české více než půlstoletí mírového rozvoje, boje (většinou vítězné) ovšem pokračovaly
v Uhrách. Struktura poddanských měst přestala být přednostně ovlivňována vojenskými, obrannými důvody a začalo se více přihlížet k reprezentačním zřetelům. Vzorem ideálního barokního
rezidenčního města nebyly jen slavné Versailles, ale také Ariccia, Turín, Nancy, Rastatt, Karlsruhe, Mannheim, Salcburk aj.9 Zásadní změnou v konfiguraci rezidenčního města je snaha o propojení jeho hlavních prvků, jak už bylo naznačeno v úvodu. Tyto prvky přestávají být izolované
s vlastním ohrazením a opevněním, ale stávají se součástí hierarchizované urbanistické struktury. V éře vrcholného baroka, jež ve střední Evropě nastává kolem roku 1690, je uzavřená čtyřkřídlá dispozice corps de logis, do té doby preferovaná, nahrazena dispozicí čestného dvora,
coeur de honeur, kterým se zámek otevírá do svého předprostoru, tak jako již předtím ve Versailles, Mannheimu, Rastattu a jinde.10 Oním předprostorem bývá přestavěné tržní náměstí, mezi
jehož dominanty patří kromě radnice také farní kostel. Znamená to ovšem, že hřbitov je od něj
oddělen a přemístěn na okraj obce; často je nutno upustit také od požadavku na správnou orientaci svatyně směrem k východu. Ve prospěch hierarchizované struktury s paternalistickým poselstvím byly v oněch moravských městech přineseny mnohé oběti, a to nejen materiální, ale i mentální, vždyť změny dosahovaly takřka revolučních rozměrů. Pro názornost lze porovnat tři
veduty Jaroměřic nad Rokytnou z doby kolem roku 1675 s pozdějšími vedutami z doby po polovině 18. století, mapami, nebo i se současnými leteckými snímky města.11 Na starších vedutách
jsou zámek s parkem a kostel se hřbitovem izolovanými elementy, ohradními či pevnostními
zdmi oddělenými od svého okolí, to se však v první polovině 18. století změnilo; došlo přitom
jen k malé odchylce od výše popsaného modelu, farní kostel nestojí na tržním náměstí, ale svým
hlavním průčelím se obrací do blízké Helfertovy ulice a na straně presbytáře je přímo propojen
se zámkem.
První z velkých urbanistických plánů, jehož cílem bylo propojení panského sídla a poddanského města, je datován rokem 1698, vztahuje se ke Slavkovu u Brna a jeho autorem je římský

8
9
10
11

PhDr. Tomáš Jeřábek, ústní sdělení, listopad 2013.
Viz MAAß, M. – BERGER, K. W. (eds.), „Klar und lichtvoll wie eine Regel“. Planstädte der Neuzeit vom 16. bis
zum 18. Jahrhundert (katalog výstavy, Badisches Museum). Karlsruhe 1990.
FOERSTER, R. H.: Das Barock-Schloβ. Geschichte und Architektur. Köln 1981.
Reprodukce uvedených vedut ze 17. stol. – viz PLICHTA, A.: O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky
1700–1752. Jaroměřice nad Rokytnou 1974.
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Obr. 1: Jaroměřice nad Rokytnou, pohled na město z doby kolem roku 1675. Reprofoto z knihy PLICHTA, A.: O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700–1752. Jaroměřice nad Rokytnou 1974.

architekt Domenico Martinelli, který dlouhodobě působil ve střední Evropě. Martinelliho plán
nadepsaný Pianta generale di Austerlitz je s částí jeho pozůstalosti uložen v Miláně; dlouho unikal pozornosti, což napravil až rakouský historik umění Hellmut Lorenz, mimo jiné i tím, že tento plán zakreslil do současného půdorysu města.12 Podle Lorenze byl Martinelli ovlivněn urbanistickou kreací Gian Lorenza Berniniho ve městě Ariccia ve střední Itálii, především v řešení
nového farního kostela nad půdorysem příčného oválu a sousedního náměstí s motivem exedry.13
Na rozdíl od dnes dominantní východozápadní osy zámku a navazující struktury měla být zdůrazněna k ní kolmá osa, přičemž na severu měly stát konírny, rovněž s exedrou, a na jihu kostel
s rodovým pohřebištěm Kouniců a městské fórum.
Radikální zásah do půdorysu města, který počítal též s výstavbou nových vrchnostenských
budov východně od zámku, by vyžadoval zbourání mnoha měšťanských domů a městské věže,
což ovšem měla vyvážit nová uliční síť na západní straně města. Martinelliho „generální plán“
nedošel naplnění a realizován nebyl ani o deset let mladší plán na stavbu gigantické „generální
12

13

LORENZ, H.: Henrico Zuccalli und Domenico Martinelli in Austerlitz. In: Büttner, F.– Lenz, Ch. (eds.): Intuition und
Darstellung. Erich Hubala zum 24. März 1985. München 1985, s. 195–202; LORENZ, H.: Domenico Martinelli und
die österreichische Barockarchitektur. Wien 1991, M-KAT 4.
Ibidem, s. 151.
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Obr. 2: Jaroměřice nad Rokytnou na mapě stabilního katastru z roku 1824. Foto: archív autora.

manufaktury“ pro 13.160 pracujících, která měla zásobovat jemným suknem celou podunajskou
monarchii.14
Při barokní přestavbě slavkovského zámku v letech 1691–1764 se v roli stavebníků vystřídalo několik vladařů z rodu moravských Kouniců. Prvním z nich byl hrabě Dominik Ondřej, který
zaměstnával známé architekty Henrica Zuccaliho a Domenica Martinelliho, druhým jeho syn
Maximilán Ondřej, jemuž vděčíme za rozhodnutí otevřít uzavřenou čtyřkřídlou dispozici corps
de logis do hlubokého čestného dvora.15
Ve 30.–50. letech 18. století byla vystavěna jeho boční křídla zakončená rozšířeně a se středovým projmutím, jakož i protilehlá křídla koníren uprostřed opakující projmutí a předstupující
v exedře. Konírny už přesahují do tržního náměstí, na jeho severní straně, kvůli převýšení na substrukcích však postrádají přímou kompoziční vazbu s náměstím. Nejslavnější člen rodu, říšský
14
15

V pramenech uváděné stavební plány se nedochovaly. ŠEBÁNEK, J.: Textilní podniky moravských Kouniců. Časopis Matice moravské 55, 1931, s. 95–168 (1. část), zde s. 136–138.
Zřejmě podle projektu architekta Ignazia Valmagginiho (v návaznosti ještě na D. Martinelliho?). Viz KROUPA, J.:
Valmaggini a Slavkov. Umění 27, 1979, s. 154–158. Srov. LORENZ, H.: Domenico Martinelli…, o. c., s. 162.
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Obr. 3: Slavkov u Brna, plán D. Martinelliho Pianta generale di Austerlitz z roku 1698, zakreslený do současného půdorysu města. Převzato z knihy LORENZ, H.: Domenico Martinelli und die österreichische
Barockarchitektur. Wien 1991.

kancléř kníže Václav Antonín Kounic ukončil roku 1764 stavbu zámku, což stvrdil umístěním
svého erbu v ose čestného dvora. V této fázi povolal do Slavkova vídeňského architekta raného
klasicismu Johanna Hetzendorfa von Hohenberg, aby pro něj později navrhl přelomovou sakrální
stavbu, farní kostel Vzkříšení Páně vystavěný v letech 1786–1789 v hloubkové ose náměstí poblíž
koníren.16 Po jeho dokončení byl zbořen starý farní kostel s městskou věží. Celý příběh uzavřel
hrabě Arnošt Kryštof Kounic v roce 1795. Tehdy přenesl rodové pohřebiště ze zámku ke špitálnímu kostelu sv. Jana Křtitele, když k němu kromě hrobky nechal přistavět klasicistní předsíň.17
Při zkoumání urbanistických proměn Slavkova v 18. století, včetně různých neuskutečněných
možností, nám mohou napomoci plány a veduty ze čtyř zdrojů: 1) ze sbírky vojenského inženýra
Nicolaie, uložené ve Stuttgartu – plán pochází z druhého decennia 18. věku, 2) ze sbírky Dismase Hofera, uložené v Archívu města Brna – ideální pohled na město Prospectus Civitatis Austerlitii Vertus ad Occidentem nakreslil v roce 1730 vrchnostenský stavitel Václav Petruzzi, 3)
z Kriegsarchivu ve Vídni – pohled a plán francouzského vojenského zpravodaje Charlese de Lorraine z roku 1749, 4) ze sbírky Questenberk-Kouniců na zámku Jaroměřice nad Rokytnou –
několik plánů patrně z 3. čtvrtiny 18. století se vztahuje zejména k utváření čestného dvora,
zámeckých koníren a blízkého okolí. Přínos těchto ikonografických pramenů pro edukační program o městě Slavkově spočívá v množství detailních informací, které se stěží dají stručně shrnout, proto pouze odkážeme na podrobnější pojednání v literatuře.18
16
17
18

ZATLOUKAL, P.: Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 2002,
s. 30–38.
LIČMAN, A.: Slavkovský okres. Vlastivěda moravská. Brno 1921, s. 101, 172; LINHART, J. K.: Moravští páni z Kounic. Brno 1982, s. 7–8.
LORENZ, H.: Plumenau – Austerlitz – Seelowitz: Unbekannte Darstellungen mährischer Schlossbauten aus dem
frühen 18. Jahrhundert. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, F 34–36, 1990–1992. Brno 1993,
s. 105–115; FILIP, A.: Rezidenční města na Moravě a ve Slezsku. Poznámky k baroknímu urbanismu. In: Kokojanová, M. (ed.): Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku. Sborník z mezinárodního
sympozia v Prostějově r. 1995. Prostějov 1997, s. 447–494, zde s. 454–455.
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Obr. 4: Slavkov u Brna, Václav Petruzzi: ideální pohled na město Prospectus Civitatis Austerlitii Vertus ad
Occidentem z roku 1730, ze sbírky Dismase Hofera, uložené v Archívu města Brna. Foto: Archív města
Brna.

Hlavní sídelní město knížecího rodu Lichtenštejnů, Valtice, prošly v 17. a 18. století několika přestavbami, jejichž výsledkem je promyšlená kompozice nástupních prostor zámku počínající tržním náměstím. Jestliže středověký hrad Valtice byl v průběhu let 1612 až 1745 postupně
přestavován na manýristický a barokní zámek, současně měnilo svou podobu také tržní náměstí,
nad nímž se panské sídlo vypíná. Aby byla zachována rodová memoria, jádro zámku si udrželo
uzavřenou čtyřkřídlou dispozici a neotevřelo se do čestného dvora; to však bylo kompenzováno
jednak přidanými portály a altanou, a jednak otevřením předzámčí, jehož protilehlá křídla obsahují lisovnu a španělskou stáj.19 Na předzámčí kolmo navazuje další dvůr ukončený křídlem jízdárny, ze směru od náměstí přístupný branou ve formě trojdílného triumfálního oblouku s brankami pro pěší. Tento oblouk je začleněn do správní budovy čp. 2, jejímž autorem je knížecí
19

KROUPA, J.: Zámek Valtice v 17. a 18. století. In: Kordiovský E. (ed.): Město Valtice. Valtice 2001, s. 155–196.
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stavitel Anton Johann Ospel. Ten pracoval v letech 1713–1722 pro Antonína Floriána z Lichtenštejna, přičemž se zabýval utvářením předzámčí od lisovny a stáje až po náměstí, jehož tržní
funkce měla být obětována ve prospěch knížecí reprezentace.20 Ospelův zčásti uskutečněný plán
dokládá rytina Johanna Adama Delsenbacha z roku 1719. Největší pozornost je na ní věnována
entrée do zámeckého areálu, přičemž nadsazené měřítko popředí zároveň prohlubuje perspektivní efekt. Místo tržních stánků mělo být náměstí zaplněno zaoblenými nájezdovými rampami
s figurami krotitelů koní. Po volném průchodu či průjezdu z náměstí měl host stanout v prvním
předdvoří, směrem k Lednici ukončeném exedrou. Dále měl pokračovat do druhého předdvoří
s budovami lisovny a španělské stáje; to sice mělo být uzavřeno příčným křídlem, čímž by se
oslabil efekt čestného dvora, v jeho středu však měla být velká brána završená trojúhelným
štítem (podobná jako brána ve správní budově čp. 2), v nárožích flankovaná předsazenými věžemi. Teprve poté by host stanul před hlavní zámeckou budovou.

Obr. 5: Valtice, ideální pohled na zámek od severu, zčásti uskutečněný plán A. J. Ospela doložený rytinou
Johanna Adama Delsenbacha z roku 1719. Foto: archív autora.

Příliš velkorysá urbanistická kompozice odnímající náměstí jeho tržní funkci byla při realizaci, kdy funkci knížecího stavitele převzal Antonio Beduzzi, zjednodušena. Ospelovo a Beduzziho řešení správní budovy začleněné do fronty náměstí, a zároveň se otevírající antikizujícím
triumfálním obloukem (včetně branek pro pěší) se ukázalo jako přijatelný kompromis. Náměstí
se díky němu stává prvním předprostorem zámeckého areálu. Na fasádě budovy to symbolicky
vyjadřuje velká kartuš s lichtenštejnským erbem prolamující štít budovy, stejně jako emblematické reliéfy s motivy rodových ctností: milosrdenství – Proximus faci semper a věrnosti – Fidus
coronat lucelapis.21 Emblém s drahokamem odkazujícím na jméno rodu Lichten-Stein zároveň
20

21

ZEMEK, M. (ed.): Valtice. Brno 1970, s. 88; FILIP, A.: Rezidenční města…, l.c., s. 456–457; SALGE, Ch.: Anton
Johann Ospel: ein Architekt des österreichischen Spätbarock (1677–1756). München 2007; Eadem: Römische Barockrezeption und architektonische Traditionspflege. Die Umgestaltung des Schlosses Feldsberg unter Fürst Anton Florian von Liechtenstein (1713–1721). In: Vařeka, M. – Zářický, A. (eds.): Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone. Ostrava – Vaduz 2013, s. 437–454.
SALGE, Ch.: Anton Johann Ospel, l.c.: reliéfy byly přidány až na konci 18. století, protože na vedutě ze 70. let nejsou
vyobrazeny. Tento názor je sporný, naopak je zřejmé, že reliéfy od počátku náležely do kompozice průčelí, přičemž
zmíněná veduta má sumární charakter, nezachycuje všechny detaily.
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už u vstupu do zámeckého areálu upozorňuje na největší cennost, jež byla uchovávána ve staré
rezidenci, rodovou knížecí korunu s velkým diamantem.22 Edukační program na valtickém
náměstí ukáže na polaritu měšťanské a vrchnostenské sféry, zatímco jeho západní strana je obestavěna měšťanskými domy na hloubkových parcelách, jimž uprostřed vévodí historicistní radnice, jeho protější stranu pod zámkem vyplňují jednak vrchnostenské budovy na šířkových parcelách – kromě již zmíněné (čp. 2) jsou to bývalý patrimonijní úřad (čp. 4) a lesní úřad (čp. 3),
na severu pak terasa a na jižním konci raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie a fara.

Obr. 6: Valtice, část náměstí se správní budovou čp. 2 jako vstupní branou do zámeckého areálu. Foto:
Wikimedia Commons.

Pro edukační program v Jaroměřicích nad Rokytnou bude rovněž důležité poukázat na
kompoziční vazbu mezi čestným dvorem zámku a náměstím. Měšťanská a vrchnostenská sféra
se kompozičně i symbolicky protínají ve sloupu Nejsvětější Trojice situovaném na náměstí v ose
čestného dvora. Nechal jej postavit hrabě Jan Adam Questenberk v roce 1716 a vrchnost se také
starala o jeho údržbu, nákladem měšťanů pak bylo udržováno věčné světlo v jeho výklenku.
Zatímco sokl se třemi světeckými postavami výškově koresponduje s úrovní měšťanských domů,
zámeckému měřítku odpovídá sousoší Nejsvětější Trojice s Pannou Marií na třech vysokých
sloupech. Za barokní proměnou Jaroměřic stojí mimořádná osobnost stavebníka Jana Adama
Questenberka, který se gigantickými stavebními akcemi nejen totálně zadlužil, ale dokonce porušil dobové dekorum – ač byl hrabětem, stavěl si knížecí rezidenci.23 Její stavební dějiny začína22
23

Pořídil ji před svou smrtí první kníže z tohoto rodu, Karel z Lichtenštejna. KROUPA, J.: l. c., s. 162.
FIDLER, P.: Prandtauers Schlossprojekt für Jarmeritz, l. c.
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jí prvními plány v roce 1701 a končí rokem 1737. Questenberkově knížecí rezidenci, jejíž ideální podobu ukazuje prezentační kresba Mikuláše Millicha z doby kolem roku 1716, se musela
přizpůsobit urbanistická struktura města, což mimo jiné znamenalo, že byl zbořen starý kostel
s hřbitovem a děkanstvím a nahrazen kostelem sv. Markéty tvořícím dominantní část zámeckého areálu. Na hlavním náměstí byla zbořena radnice, městská váha a několik domů. Další náměstí (Komenského) bylo vystavěno na „zeleném drnu“. Tento výčet Questenberkových stavebních
aktivit není vyčerpávající, pro zvolený účel to není třeba, ve výkladu bude důležité přiblížit
paternalistické zaměření jeho aktivit, ovlivněné předosvíceneckými edukačními idejemi.24

Obr. 7: Jaroměřice, sloup Nejsvětější Trojice na náměstí (v ose čestného dvora zámku). Foto: Aleš Filip.

24

FILIP, A.: Rezideční města…, l. c., s. 458–459; PERUTKOVÁ, J.: František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřích. Praha 2011.
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Návrhy edukačních programů
Navržené edukační programy ve státních zámcích Slavkov u Brna a Jaroměřice nad Rokytnou mají dvě části: 1) teoretický úvod realizovaný v místnosti vybavené promítacím zařízením,
2) exkurzi realizovanou v někdejších rezidenčních městech. Spojujícím článkem mezi oběma
částmi je zkrácená prohlídka zámeckých interiérů s upozorněním na důležité osobnosti stavebníků a jejich rodovou symboliku; její další náplní by byly výhledy do okolí zámku s výkladem
o urbanistické kompozici. Teoretický úvod zahrnuje společnou vstupní informaci o rezidenčních
městech raného novověku, jakož i specifické údaje o jednotlivých sídlech. V jeho rámci je třeba
představit urbanistické plány, veduty, starší vyobrazení nedochovaných či pozměněných staveb,
letecké fotografie stavebních souborů atd. Exkurze upozorní na významné stavby postavené
v oněch městech pod patronací vrchnosti a na ikonografii jejich výzdoby s důrazem na rodovou
a paternalistickou tématiku. Školy by mohla odrazovat relativní časová náročnost takto koncipovaných programů. Náplní tohoto článku není ovšem konkrétní časová specifikace; obecně lze
navrhnout buď redukci na to nejpodstatnější probrané v rámci jedné lekce, nebo rozdělení na dvě
lekce. Edukační program pro Valtice je konkretizován v příloze.25
V duchu známé knihy Christiana Norberga Schulze je možno upozornit na spojitost „génia
loci“ s urbanistickou strukturou, byť tento jeho pojem, přestože už téměř zlidověl, bývá vnímán
jako vágní.26 Hlavní předností navržených edukačních programů je přesah od architektury
k urbanismu, od dominantních solitérů k holistickým strukturám a zase zpět od struktur k solitérům, k jejichž zvýraznění napomáhají. Historiografie výtvarného umění na středních školách je
do značné míry určovaná tzv. kanonickými dějinami umění, kdy podle rozsahu příruček je popisován větší či menší počet vybraných výtvarných děl spadajících do kánonu uznaných vrcholných výkonů lidského ducha a dovednosti.27 Přestože v rámci akademické historiografie umění
(např. „nové dějiny umění“ / „new art history“) je patrná snaha o „dekonstrukci“ hierarchického
kánonu, pro účely středoškolské výuky zůstává stále důležitým základem a východiskem. Riziko spočívá v redukci dějin umění na „dějiny umělců“ velkých jmen,28 dále pak v izolovaném
vnímání vybraných děl převážně z formalistické perspektivy bez rekonstrukce původních historických souvislostí a obecně holistických vazeb. Díky principiálně odlišnému zaměření mohou
navržené edukační programy účastníkům odkrýt nové horizonty vnímání historického dědictví
a otevřít otázky po jeho historicky adekvátní interpretaci.
Za pomoci příkladů známých literárních děl je možno konstruovat polaritu vnímání sledovaných hierarchických struktur: na jedné straně by to byly prózy Boženy Němcové Babička a (díky
šťastnému konci) V zámku a v podzámčí, na druhé straně nedokončený román Zámek Franze
Kafky. Zatímco česká spisovatelka 19. století retrospektivně evokovala biedermeierskou idylu
harmonického soužití vrchnosti a venkovského lidu, o tři generace mladší pražský německý spisovatel naopak anticipoval odcizení a bezmoc moderního člověka vydaného na pospas nekontrolované byrokratické mašinérii. Jak už je patrné z názvu článku, při interpretaci architektury
a urbanistických struktur rezidenčních měst je tu preferován onen starší náhled, avšak bez idylič25
26

27
28

Za podnětnou konzultaci k návrhu programu děkuji kolegyni Dr. Alici Stuchlíkové.
NORBERG-SCHULZ, Ch.: Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha 1994. Na V. sjezdu historiků umění
s názvem Věda a umění v září 2015 v Olomouci zazněl příspěvek věnovaný kritické reflexi této knihy – HOJDA, O.:
Architektura bez dějin? Christian Norberg-Schulz a jeho fenomenologie architektury. Příspěvek bude otištěn ve sborníku z konference.
K této problematice viz BELTING, H.: Konec dějin umění. Praha 2000.
LORENZ, H.: Kunstgeschichte oder Künstlergeschichte. Bemerkungen zur Forschungslage der Wiener Barockarchitektur. Artibus et historiae 2, 1981, č. 4, s. 99–123.
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nosti. Otázky po absolutistickém paternalismu a jeho vyjádření skrze stavební a uměleckou
reprezentaci bude třeba dále promýšlet a precizovat.
Příloha
Valtice jako rezidenční město – návrh edukačního programu
Anotace: Stavební vášeň typická pro barokní aristokracii a doba relativně dlouhého mírového
rozvoje od odražení druhého tureckého útoku na Vídeň v roce 1683 až po válku o dědictví
rakouské ve 40. letech 18. století umožnily pokročit od jednotlivých stavebních akcí k vytváření komponovaných urbanistických celků rezidenčních měst. Valtice jako sídelní město jednoho
z nejvýznamnějších středoevropských rodů, knížat z Lichtenštejna, prošly velkou přestavbou
zejména v první polovině 18. století. Tato přestavba je patrná v kompozici na sebe navazujících
objektů a prostorů: zámku, parku, předzámčí a náměstí Svobody. Pro zkoumání urbanistických
zásahů je důležité přihlédnout také k plánům, vedutám a dalším ikonografickým podkladům
a porovnat je s realizacemi barokních architektů Antona Johanna Ospela, Antonia Beduzziho
a dalších autorů (ze sochařů např. Franze Bienera).
Klíčová slova: Valtice; rod Lichtenštejnů; baroko; zámek, předzámčí a podzámčí; rezidenční
město
Cílová skupina: studenti středních škol
Místo realizace: státní zámek Valtice, včetně předzámčí a parku, náměstí Svobody
Doba realizace: 90 minut
Východiska a hlavní cíle: Historické památky zpřístupněné návštěvníkům jsou zpravidla
vnímány jako solitéry bez zohlednění původních historických vazeb k jejich okolí. Zámek už
není začleněn do „mikrokosmu panskému sídla“, jak tomu bývalo po celá staletí. Prvním z cílů
edukačního programu je mentální rekonstrukce původní struktury rezidenčního města provedená co nejnázornějším způsobem s uplatněním kvalitních reprodukcí historických ikonografických podkladů. Dalším cílem je představení paternalistického modelu správy dominia na příkladech z historie rodu Lichtenštejnů: od Karla I. (1569–1627) a jeho syna Karla Eusebia
(1611–1684), přes Jana Adama Ondřeje (1662–1712) až po Antonína Floriána (1656–1721)
a Josefa Václava (1696–1772). A konečně třetím cílem je přiblížení barokní festivity na příkladu přivítání a přijetí hosta.
Obsah a průběh programu: Zahájení se bude odehrávat na bývalém tržním náměstí, nyní
náměstí Svobody, v prostoru mezi kašnou a domem čp. 2. V duchu barokní festivity bude kladen
velký důraz na začátek programu, na efektní entrée, za pomoci divadelních prvků (prvky kostýmů, vlastní či reprodukovaný hudební doprovod, příbuzní žáků a místní občané v rolích diváků
apod.). Studenti s pedagogem budou přivítáni jako vzácná aristokratická návštěva, mohou představovat např. knížete Waltera Xavera Ditrichštejna ze sousedního Mikulova a jeho dvůr. Edukátor v roli hofmistra knížete Lichtenštejna jim ukáže a vysvětlí pozoruhodnosti místa, tj. hlavní části rezidenčního města, a zavede je přes triumfální bránu v domě čp. 2 do předzámčí
a vlastního zámku, kde budou na schodišti slavnostně přivítáni kostýmovaným představitelem
knížete Antonína Floriána z Lichtenštejna. Poté už bude následovat výkladová část, při níž bude
pozornost studentů stimulována následným vyplněním pracovních listů. Při prohlídce 1. a 2. patra zámku bude soustředěna pozornost zejména na osoby stavebníků barokního rezidenčního
města a na urbanistické vazby s využitím výhledů a ikonografických podkladů. Bude na místě
poukázat na nepochopení ikonograficky doložené barokní urbanistické kompozice při vložení
schodiště do předzámčí, k němuž došlo koncem 80. let 20. století. Závěrečná část programu se
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uskuteční v zámeckém parku, nebo v případě nepříznivého počasí ve vnitřních prostorách
v přízemí zámku. Tato část bude zaměřena na shrnutí uvedených poznatků, interpretaci paternalistického modelu správy dominia, dopracování odpovědí na otázky v pracovních listech i ověření jejich správnosti, a také na zhodnocení celého edukačního programu.
Ikonografické podklady: 1) Georg Matthäus Vischer, zámek Valtice, mědiryt z let 1670–71,
vydáno v souboru Topographia archiducatus Austriae Inferioris modernae r. 1672, 2) Johann
Adam Delsenbach, ideální pohled na zámek od severu, rytina z r. 1719 (viz obr. 5), 3) Antonio
Beduzzi, návrh úpravy hlavního průčelí zámku, kresba z let 1724–29 ze sbírky Moravské galerie v Brně, 4) Anonym, náměstí a zámek, kresba z doby kolem r. 1780, 5) Půdorys města v 1. pol.
19. stol. (z knihy Valtice. Red. M. Zemek. Brno 1970, s. 93).
Výsledky aktivit: odpovědi na otázky v pracovních listech, fotodokumentace provedená pověřenými studenty (případně video).
Pomůcky: pracovní listy, reprodukce ikonografických podkladů (mohou být otištěny v pracovních listech, čímž by se zjednodušila jejich distribuce), pro úvodní část náznakové kostýmy
knížete Antonína Floriána Lichtenštejna a jeho hofmistra, kníže Waltera Xavera Ditrichštejna
s chotí Karolínou Maxmiliánou, fotoaparáty, podle možnosti i kamera.
Navazující edukační program: Poznání dalších staveb a sochařských monumentů realizovaných v 17. a 18. století pod patronátem vrchnosti na katastru města Valtic s výkladem o struktuře rezidenčního města.

PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta MU
Janáčkovo nám. 2a
602 00 Brno
Česká republika
e-mail: 16376@mail.muni.cz
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 30, 2016, č. 1
K POČÁTKŮM NOVINÁŘSKÉ, PUBLICISTICKÉ A PEDAGOGICKÉ
ČINNOSTI FRANTIŠKA ŠELEPY (1904–1908)
MIROSLAV JEŘÁBEK
František Šelepa (1887–1945) counts among unappreciated figures of Czech journalism and
pedagogy. During his secondary school years in Kroměříž, he contributed to the Moravské
rozhledy (Moravian Horizon) weekly (1903–1905). Since autumn 1905, he studied philosophy,
philology and pedagogy at the Faculty of Arts (philosophy) of the Charles-Ferdinand University
in Prague of that time. He edited Almanach Slavie, an anthology of the chief Czech students’
association, and magazines called Studentská revue (Students’ Revue) and Přehled (Review).
Despite his youth, he ranked among those few figures of Czech public life (professors Vincenc
Strouhal, František Drtina and T. G. Masaryk) who got more involved in the secondary school
reform matter. This fact is enhanced by his monograph Základní otázky reformy středoškolské
(The Underlying Issues of the Secondary School Reform, 1908) of which the second edition
already took place in the new political and social background of the Czechoslovak Republic in
1926.
Key words: František Šelepa, Czech journalism and pedagogy, secondary school reform in 1908,
Gustav Marchet, František Drtina, T. G. Masaryk.
Ke stále nedoceněným osobnostem české žurnalistiky, ale také pedagogiky, náleží někdejší
redaktor, vedoucí redaktor a stálý přispěvovatel týdeníků, měsíčníků, almanachů a deníků
Moravské rozhledy, Almanach Slavie, Studentská revue, Přehled, Národní politika, Lidové noviny i odborných časopisů Česká mysl a Pedagogické rozhledy František Šelepa (1887–1945).
Tento muž se ve svém mládí intenzivně věnoval tematice reformy středoškolského studia
v Rakousku-Uhersku, přičemž byl v těchto aktivitách zřejmě podporován profesorem tehdejší
Karlo-Ferdinandovy univerzity Františkem Drtinou. Ačkoli se jedná o osobnost s výrazným
podílem na rozvoji moderní české žurnalistiky a částečně i oboru pedagogiky, jeho činnost dosud
nebyla systematicky zpracována.
Působením Šelepy v Lidových novinách se v diplomové práci obhájené na Fakultě sociálních
věd Karlovy univerzity zabývala autorka Lenka Hynková.1 Stejnému tématu se zaměřením ke vztahu a vzájemné korespondenci mezi Františkem Šelepou a Eduardem Bassem se v další diplomové
práci obhájené na Fakultě sociálních věd Masarykovy univerzity věnovala Anna Mrázová.2 Jeho
činnost a postavení v redakci Lidových novin rámcově studovala i autorka cenné diplomové práce
obhájené na Filozofické fakultě někdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyněho (tento název nesla
Masarykova univerzita v letech 1960 až 1989) Blanka Mašková.3 Badatelsky vděčným tématem
Šelepova zaměstnání v Lidových novinách se v monografii Svět Lidových novin okrajově zabýval
Jiří Pernes.4 Tuto osobnost v publikaci Český politický tisk na Moravě a ve Slezsku v letech
1
2
3
4

HYNKOVÁ, L.: František Šelepa – osobnost Lidových novin. (Diplomová práce). Praha: FSV UK, 2005.
MRÁZOVÁ, A.: Korespondence redaktorů Lidových novin Františka Šelepy s Eduardem Bassem ve 30. letech 20. století. (Diplomová práce). Brno: FSS MU, 2011.
MAŠKOVÁ, B.: Arnošt Heinrich: jeho šéfredaktorství v Lidových novinách. (Diplomová práce). Brno: FF UJEP,
1958.
PERNES, J.: Svět Lidových novin 1893–1993: Stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky. Praha
1993.
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1918–1938 stručně charakterizoval i Jaromír Kubíček.5 Šelepův portrét nacházíme také na internetové encyklopedii dějin města Brna, autorkou textu je Miroslava Menšíková.6
Komplexní hodnocení všestranné činnosti tohoto nadaného žurnalisty, účastníka debat
o reformě středního školství a později také překladatele z němčiny a francouzštiny představuje
úkol, jímž se badatelé zabývající se nejen dějinami české žurnalistiky budou věnovat v delším
časovém horizontu. V tomto příspěvku se proto zaměříme na samotné počátky novinářské činnosti
a zveřejňování úvah v oboru pedagogiky v letech jeho gymnaziálních a univerzitních studií.
***
František Šelepa se narodil 15. února 1887 v Kroměříži, kde v roce 1905 maturoval na
českém gymnáziu.7 Jeho dětství a dospívání v jednom z center středního školství na Moravě
nebylo zcela radostné, neboť bylo zatíženo otcovým alkoholismem. Tato skutečnost se dále projevovala během Františkova studia v Praze a bohužel také v jeho dospělosti, kdy musel trvale
finančně podporovat svou matku i sestru, které byly úplně bez prostředků.8 O Šelepových rodinných poměrech v době jeho univerzitních studií se můžeme blíže dozvědět zejména z korespondence, kterou adresoval svému příteli, sociologu Emanueli Chalupnému. V dopisech ze září roku
1907 mu například sděloval, že jeho rodiče a sourozenci byli nuceni přestěhovat se do nájmu,
přičemž otec propíjí téměř všechny peníze, které mají k dispozici, a to včetně finanční částky pěti
zlatých, kterou poslal matce.9
Šelepa začal už během svých středoškolských let přispívat rozsáhlými úvahami do svobodomyslně orientovaného týdeníku Moravské rozhledy, který ve dvou ročnících v letech 1903–1905
postupně vycházel v Přerově a v Brně. Zakladatelem, vydavatelem a odpovědným redaktorem
tohoto periodika byl novinář Čeněk Slepánek,10 jenž se se svými spolupracovníky hlásil k žurnalistickému odkazu Karla Havlíčka Borovského.11 Pozoruhodnou skutečností je fakt, že vydavatel se mohl od počátku opřít o agilní okruh začínajících publicistů a literátů z řad studentů
vyšších ročníků gymnázií a středních škol z vícero moravských měst. Ty spojoval zájem o hlubší vzdělání, zlepšení úrovně moravské žurnalistiky i touha setkávat se s kolegy a přáteli, s nimiž
mohli debatovat o studijních, uměleckých i politických tématech.
Nejvýraznější osobností této skupiny byl Artuš Drtil,12 student českého gymnázia v Zábřehu,
jenž musel z finančních důvodů studia zanechat, aby se následně stal poštovním úředníkem. Tento mladý muž zvláště ve druhé polovině roku 1903 organizoval vzájemná setkání a čilou komunikaci mezi studentskými skupinami na střední a severní Moravě – v Přerově, Kroměříži, Olomouci, Hranicích, Lipníku, Zábřehu a Moravské Ostravě. Drtil se postupně vypracoval
v respektovaného básníka a literárního kritika. Patřil k velmi blízkým přátelům Šelepy, o čemž
5
6
7
8

9
10
11
12

KUBÍČEK, J.: Český politický tisk na Moravě a ve Slezsku v letech 1918–1938. Brno 1982, s. 118.
Encyklopedie dějin města Brna: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2414 Autorka
portrétu MENŠÍKOVÁ, M.
MALCHEROVÁ, Z. (Ed.): 120 let českého gymnázia v Kroměříži. Kroměříž 2002, s. 89.
MRÁZOVÁ, A.: c. d., s. 32. Rovněž Fond LN G 26, kart. 102 (neuspořádaná korespondence, deníky, literární práce
a zápisky) – dopis Františka Šelepy Eduardu Bassovi z roku 1935, v němž psal i o seznámení se s Veronikou Sadowskou, svou druhou manželkou, v kavárně Bohéma v Brně v roce 1928 a celkově o svém soukromém životě.
Památník národního písemnictví Praha. Pozůstalost Emanuela Chalupného, dopisy F. Šelepy E. Chalupnému z 9. a 18.
9. 1907. Rovněž HYNKOVÁ, L.: c. d., s. 8–9.
Čeněk Slepánek (20. 6. 1878 – 21. 10. 1944), básník, novinář, prozaik a vydavatel. In: KUNC, J.: Kdy zemřeli? Praha 1962, s. 245.
Náš úvod. Moravské rozhledy, 12. 12. 1903, s. 1. Etický a vlastenecký rozměr týdeníku skvěle vystihuje motto, které
v prvních číslech nalézáme pod hlavičkou periodika – „Vnitřní silou.“
Artuš Drtil (6. 1. 1885 – 10. 4. 1910), básník, literární kritik, novinář. In: Lexikon české literatury I. Praha 1985,
s. 602.

70

K POČÁTKŮM NOVINÁŘSKÉ, PUBLICISTICKÉ A PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI
FRANTIŠKA ŠELEPY (1904–1908)

svědčí i vydaný výběr z jeho literárních a publicistických prací, jenž po předčasném úmrtí svého přítele v pouhých dvaceti pěti letech inicioval.13
Mladý gymnazista z moravského města, které pro tamní existenci několika středních škol,
učitelského ústavu i arcibiskupského semináře získalo ke konci 19. století v českých vlasteneckých kruzích poněkud nadnesené označení „Hanácké Athény“, vycházel ve svých příspěvcích
do Moravských rozhledů převážně ze svých studijních zkušeností. Svědčí o tom zejména série
úvah, jež zveřejnil pod názvem Středoškolské studentstvo v Kroměříži.
V těchto souvislostech je třeba uvést, že u těchto textů není uveden autor a ty nejsou ani signovány. Pojednání vycházelo na pokračování v rubrice Studentský obzor, autorství bylo evidentně z důvodu možné perzekuce pisatele na gymnáziu zatajeno. Vzhledem k přátelství Šelepy s Drtilem a okruhem autorů Moravských rozhledů a především pro jeho velmi intenzivní publikační
činnost v oblasti pedagogiky v době univerzitních studií však o jeho autorství nelze pochybovat.14
Rozsáhlá analýza, jež délkou i odbornou úrovní dosahuje parametrů univerzitní seminární
práce, si zasluhuje zvýšenou pozornost, a to především proto, že její autor v ní velmi podrobně
přibližuje poměry v rakouském středním školství na sklonku existence tohoto státního útvaru.
Zveřejněné pojednání je cenné i přiblížením řady skutečností národnostního a sociologického
rázu, na jejichž základě můžeme pozorovat běžný život provinčního centra na střední Moravě
počátkem dvacátého století.15
Podle jeho sdělení studovalo v Kroměříži na pěti středních školách přibližně tisíc dvě stě studentů. Tři sta z nich navštěvovalo německé gymnázium a reálku, přičemž se mezi nimi mělo
nacházet vždy po jedné třetině Němců, Čechů a Židů. Autor textu vnímal i existenci arcibiskupského semináře s asi tři sta posluchači, tento ústav ale pro jeho specifický charakter ze svých
úvah vyloučil.16 V pojednání nás zaujmou zvláště Šelepovy postřehy vztahující se ke společenskému rozvrstvení, typologii a různým psychickým vlastnostem tamních studentů.
Zajímavou skutečností je například fakt, že Šelepa oceňoval společenský styl a národnostní
cítění německých studentů. Domníval se, že těmito svými atributy převyšují své české vrstevníky, u nichž tyto vlastnosti, především vlivem nedostatečně rozvinutého národního povědomí
v rodinném prostředí, shledával na nízké úrovni. K vzájemnému vztahu obou národností uváděl,
že čeští a němečtí studenti tu poklidně žijí vedle sebe, ale jejich společenské styky jsou pouze
ojedinělé. U německých studentů vyzdvihoval jejich zájem o české umění - podává svědectví, že
pravidelně navštěvovali česká divadelní představení a koncerty, a to zejména proto, že ve svém
národním prostředí podobné podněty postrádali.17
Velmi výrazným prvkem Šelepovy analýzy je jeho silná kritika morální a místy i odborné
úrovně gymnaziálních profesorů. S despektem pohlížel zvláště na ty z nich, kteří působili na nižším
stupni gymnázia, a to pro jejich často agresivní chování vůči malým studentíkům.18 Vzájemný
vztah mezi učitelem a žákem na gymnáziu nazýval pokryteckým, učitelům vytýkal nespravedlnost
13
14

15

16
17
18

DRTIL, A: Výbor z prací (úvodní portrét Artuše Drtila v rozsahu třiceti stran (!) František Šelepa), Praha 1913.
Šelepovu spolupráci s Moravskými rozhledy dosvědčují i Jaromír Kubíček, Jiří Pernes a autorka diplomové práce
obhájené na FSV KU Lenka Hynková. Ta navíc detailně studovala korespondenci Františka Šelepy s Emanuelem Chalupným, v níž je spolupráce s Moravskými rozhledy konkretizována.
Podle sčítání obyvatelstva z roku 1910 žilo v Kroměříži 16 528 obyvatel. Z nich uvádělo český obcovací jazyk 15 599,
německý 808 a jiný 121 obyvatel. In: BARTOŠ J. – SCHULZ J. – TRAPL M.: Historický místopis Moravy a Slezska,
sv. VI. Ostrava 1978, s. 211.
Středoškolské studentstvo v Kroměříži. Moravské rozhledy, 23. 1. 1905, s. 3.
Tamtéž, s. 4.
Tamtéž. Zcela jistě na základě vlastních zkušeností tento jev vylíčil následujícím způsobem: „Trýzní je až hanba.
Zavírání, tresty, despocie, nadávky nejhoršího kalibru (lumpe, šibeničníku, petrolejníku, bestie, slone, mamlasu, atd.)
v těch nejnižších tř. křižují se nad hlavami ubohých studentů, kteří se strachem celí třesou.“
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při udělování známek a při vyšetřování různých deliktů, mstivost a hněvivost. Uvedené chování
podle jeho názoru působilo rozkladně ve směru vytváření charakterů studentů. Své dosti vyhrocené
názory vůči jejich pedagogickým schopnostem formuloval do následující teze: „O pedagogickém
postupu, o vychování nemůže býti na střední škole ze strany profesorů ani řeči.“19
Šelepa byl rovněž velmi kritický k rodinnému prostředí svých vrstevníků, které má na středoškolské studenty všeobecně mnohem větší vliv než vzdělávací instituce, jež navštěvují. Rodičům vytýkal úzký rozhled a maloměšťácké zájmy, což podle jeho mínění dále přispívalo k demoralizaci budoucích maturantů. V tomto kontextu opět oceňoval rodinné prostředí německých
studentů, z českých rodin vyzdvihoval pouze ty, kde byl otec úředníkem.20
Podle autora pojednání se určité psychologické typy studentů vytvářely přibližně od sexty.
Společným rysem studentů nejvyšších ročníků gymnázia byly podle něj radikální rétotorika proti škole, sklony k požitkářství, náboženská indiference, nechuť k práci, omrzelost a nedostatek
zájmu o veřejný život. Ten pro Šelepovy spolužáky představoval život v hospodě společně s různými zábavami a slavnostmi.21
Kroměřížský gymnazista shledával celý středoškolský vzdělávací systém naprosto nedostatečným
a neživotným. Podle jeho svědectví se ze čtyřech pětin jednalo o vzdělávání postavené pouze na
paměti. Konkrétně měl na mysli výuku latiny, řečtiny, češtiny, dějepisu, náboženství, němčiny a přírodopisu. Autor textu ale současně usuzoval, že výuka výše uvedených předmětů by se měla vést způsobem, jenž by rozvíjel logické myšlení studentů. Převaha předmětů, které byly postavené pouze na
paměti, pak podle jeho názoru způsobovala i všeobecně špatný prospěch z matematiky a přírodních
věd. V textu se rovněž setkáváme s tezí, že absolventi gymnázií získávali rozsáhlé vědomosti, které
nemohli nijak použít v reálném životě (pokud dále nepokračovali v univerzitním studiu).22
Autor textu se pokusil i o menší psychologickou sondu směrem k typologii studentů gymnázia, reálky a učitelského ústavu. Usuzoval přitom, že rozdíly mezi nimi jsou rozpoznatelné, ale
současně nepříliš výrazné. O studentech reálky soudil, že jsou vlivem mladých profesorů
odvážnější při vystupování, avšak také „málo hlubocí“. Studenty gymnázia, které znal na základě vlastního studia nejlépe, charakterizoval způsobem zdrženlivější při vystupování, ale ve vlastním nitru nevázaní, což přičítal pokryteckému způsobu zacházení s nimi ve škole. V širších souvislostech, zejména z důvodů zaměření studia, také zastával názor, že „gymnazisté jsou
ohebnější ve všeobecně abstraktním myšlení“.23
Pozoruhodná byla dále jeho charakteristika frekventantů učitelského ústavu: „vážnější, ale
hmotnější“. V této vzdělávací instituci měl také – v rámci sledovaných škol – existovat nejlepší
vztah mezi učiteli a žáky. Šelepa se rovněž snažil definovat myšlenkové obzory studentů. Usuzoval přitom, že uvedené horizonty zůstávají většinou omezeny pouze na prostředí dotyčné školy. Budoucí maturant přiznával, že se ve svém výzkumu nemohl opřít o dostatečně velké skupiny studentů ze všech zkoumaných škol. Vlivem skutečnosti, že se v tomto prostředí pohyboval
denně, však o závěrech svého šetření nepochyboval.
19
20
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22
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Tamtéž. Při čtení Šelepových úvah je třeba mít na mysli, že se jedná o subjektivní pohled gymnaziálního studenta, byť
se setkáváme s pronikavou analýzou zkoumaného jevu.
Středoškolské studentstvo v Kroměříži. Moravské rozhledy, 2. 2. 1905, s. 3. Šelepa v této úvaze dále nepokračuje, uvedené společenské parametry by bylo možné očekávat zejména v rodinách, kde byl otec lékařem, právníkem nebo učitelem. Je ovšem pravděpodobné, že vrstva české inteligence v Kroměříži nebyla v době zveřejnění Šelepova pojednání příliš početná. Například počet lékařů a zdravotnického personálu se výrazně zvýšil po vybudování Zemského
ústavu pro choromyslné (autor projektu areálu architekt Hubert Gessner), jenž byl dokončen v roce 1909.
Středoškolské studentstvo v Kroměříži. Moravské rozhledy, 9. 2. 1905, s. 3.
Tamtéž.
Tamtéž.
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Za zmínku stojí, že své rozsáhlé pojednání nemohl zveřejnit v definitivní podobě. Úvahy vycházely postupně za sebou, v posledním výtisku periodika na počátku února 1905 se za v pořadí třetím textem nachází v závorce upoutávka „Pokračování“.24 Moravské rozhledy ale z ekonomických důvodů
zanikly a autor této pozoruhodné sondy do systému a mentálního klimatu středoškolského studia na
sklonku Rakousko-Uherska pak své úvahy rozpracovával v dalších letech v jiných periodicích.
K Šelepově spolupráci s Moravskými rozhledy je třeba dále uvést, že tu s velkou jistotou publikoval i dva rozsahem menší příspěvky, v nichž reagoval na společenské dění ve městě. V září
1904 referoval o studentských slavnostech v Kroměříži, jichž se účastnili také přední čeští moravští politici Adolf Stránský, Richard Fischer a František Hodáč. Z Prahy přijel i profesor filozofie a pedagogiky Karlo-Ferdinandovy univerzity František Drtina, jenž se angažoval v Masarykově České straně lidově-pokrokové (realistické straně). Z textu se dozvídáme, že na
manifestační schůzi, která byla součástí dvoudenního setkání, přítomní politici podpořili kulturní požadavky Moravy a Slezska. Bližší podrobnosti ale autor zprávy neuvedl.
Podle poněkud emotivního zpravodajství nabylo v následné pracovní části programu konfliktního rázu vystoupení představitelů Moravské lidové strany Stránského a Hodáče. Ti se snažili o agitaci ve prospěch své strany, avšak studentským publikem, v němž nejvýrazněji vystupoval budoucí advokát a agrární politik Vojtěch Kyjovský, byli razantně odmítnuti: „Oba pánové
sklidili novou ostudu, ukázali se také části studentstva středoškolského v pravém světle a to bude
pomalu účinkovat. Stránský byl dokonce vysyčen, když učinil surový výpad na p. Svozila, přikládaje slovům jiný význam a v zřejmé snaze ubít jej jízlivými slovy a vyvolat výstup. Pan Svozil má
už památku druhou po součinnosti s pokrokovou mládeží – Hodáčem a Stránským.“25
Ve druhém příspěvku Šelepa referoval o uměleckém a spolkovém životě ve městě na počátku roku 1905. Z různých událostí vyzdvihoval společný koncert ženského odboru Sokola a místního pěveckého sdružení Moravan a přednášku „Hore Váhom“, již pořádal spolek Československá jednota. Autor článku tu zřejmě i na základě vlastních zkušeností vyjadřoval vůči Slovensku
velké sympatie. Nazýval ho čarovnou, ale i ubohou zemí, o niž se čeští politikové zajímají bohužel jen v době voleb. Uvedenou charakteristiku lapidárně shrnul do následujících formulací:
„Slovácko uherské je od nás na doskok, budí nyní takový zájem v době voleb – ale naši beati possidentes nic. Tři kříže na Slovácké Kalvarii – bylo úvodním obrázkem, a kdo na Slovensku byl,
ten se toho obrázku nemohl zbavit.“26
Nadaný žurnalista s velkou jistotou přispíval různými články i do místního kroměřížského
tisku. V době středoškolských studií si mohl tímto způsobem přivydělávat, vzhledem k jeho
naturelu je navíc téměř jisté, že se touto formou snažil oživovat tamní společenské dění.
Po maturitě začal od podzimu 1905 studovat filozofii, filologii a pedagogiku na Filozofické
fakultě tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Brzy se zapojil do studentského hnutí,
využil zejména svých novinářských dovedností, a už v letech 1906–1907 redigoval studentský
Almanach Slavie (jednalo se o sborník vedoucího českého studentského spolku). Autorsky do něj
přispěl třemi úvahami, přičemž u posledního textu je uveden jako spoluautor. Tato pojednání
dosvědčují, že se ještě před dosažením dvacátého roku velmi intenzivně zabýval vážnými pedagogickými, psychologickými i sociologickými problémy tehdejší české společnosti.
Největšího významu tu nabývá úvaha Student a rodina, v níž se zabývá životní situací mladého muže, který už v prvních semestrech na akademické půdě získává solidní vzdělání, zdravé
sebevědomí i určitý společenský styl, jímž se ovšem brzy začíná vymykat většinou silně
24
25
26

Tamtéž.
Několik poznámek k studentským dnům 17. a 18. září v Kroměříži. Moravské rozhledy 24. 9. 1904, s. 1.
Kroměříž. Moravské rozhledy 9. 2. 1905, s. 6.
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maloměšťáckému prostředí z něhož pochází, a v němž nadále žijí jeho rodiče, sourozenci a další
příbuzní.
Při četbě tohoto textu je jasně rozpoznatelné, že jeho autor vycházel z vlastních často velmi
neradostných zkušeností, respektive z poznatků, které vypozoroval u svých blízkých přátel. Píše
totiž o přímo tragické rozpolcenosti mezi dětmi (měl na mysli univerzitní studenty) a jejich rodiči. Použil dokonce termín hluboký konflikt, jehož příčiny spatřoval v historickém vývoji po Bílé
hoře.27 Formuloval tu tezi, že vedle přirozených generačních rozdílů existovaly v našem národě
i výrazné rozdíly mezi jednotlivými společenskými vrstvami, jejichž životní a morální cíle se od
sebe natolik odlišovaly, že konflikty mezi nimi byly nevyhnutelné.
Podle Šelepy náš národ postrádal jednotně uznávaný mravní princip, na jehož základě by spočívaly výchova mládeže a společenské soužití. Se zřetelnou nechutí konstatoval, že celkovým
vodítkem života jsou především hmotné cíle, a že vzletná idea lidskosti zůstává pouhou frází.28
Vyzýval proto zejména k pozvednutí rodinného života, jenž se mu svou úrovní jevil jako naprosto nedostačující. V textu ale pozorujeme i jakési vnitřní názorové tápání autora, jež se mísí
s výraznými výčitkami vůči chování a společenskému stylu předcházejících generací.
Tyto pocity pozorujeme například v následujících formulacích: „Náš otec nikdy nám pranic
nepověděl o politických či veřejných otázkách, nepoučoval nás o společenských poměrech, prostě proto, že o tom sám nevěděl, neb že neměl času či vědomí svých úkolů výchovných. My jsme
se málo stýkali s názory společenskými svých otců a tu je také kus vysvětlení onoho předskoku
v názorech, k němuž jsme dospěli; jsme o mnoho dál a nedovedeme organicky pokračovat tam,
kam došly generace před námi. Odloučením od rodiny získali jsme názorově, ale ztratili jsme
souvislost s ní.“29
Autor, jemuž bylo teprve devatenáct let, si byl nesporně vědom toho, že ve svém pojednání
otevřel řadu naléhavých společenských témat. Přesto v jeho uvažování pozorujeme určitou sebereflexi, zejména v postoji, že svůj příspěvek napsal ve snaze pomoci k lepšímu životu tehdejších
univerzitních studentů.
Druhým textem v Almanachu Slavie, který je svědectvím jeho nepolevujícího zájmu o tematiku středního školství v Rakousko-Uhersku, je zamyšlení s názvem Střední školy. Se zjevnou erudicí a také skepsí tu konstatoval, že ačkoli už i oficiální místa – myslel jimi zástupce ministra vyučování, který se musel vyslovit k požadavkům deputace brněnské dívčí střední školy – uznala, že
střední školy, gymnázia a reálky nevyhovují svému účelu, bude ještě dlouho trvat, než se ve smyslu moderních pedagogických a didaktických metod podaří uvedené prostředí reformovat.
Šelepa v těchto souvislostech kritizoval liknavost českých politiků, kteří podle něj tato témata nebyli schopni přednést v poslanecké sněmovně. Domníval se, že jejich postoj vycházel z celkového nezájmu širokých vrstev o školství a vzdělání vůbec, neboť ty – podle jeho mínění – spatřovaly ve škole „pouze ústav pro zaopatření existence“.30 Vyzdvihoval proto úsilí spolku
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ŠELEPA, F.: Student a rodina. Almanach Slavie 1906–1907, s. 46. Šelepa tu užívá termín „umrtvující spánek pobělohorský.“ Podle jeho mínění se tento společenský konflikt ještě vyostřoval vlivem akademicky vzdělané části populace, která se snažila dosáhnout tehdejší evropské intelektuální úrovně. Tím se ale měla výrazně vzdalovat od uvažování a životního stylu běžných lidových vrstev.
Tamtéž, s. 46–47. Tyto kontrasty spatřoval především mezi mentálním ovzduším české akademické mládeže, která se
koncentrovala v Praze, a poněkud přízemními ideály jejich rodičů, které se soustředily do přání, „aby se syn stal
pánem a udělal pěknou kariéru.“ Z textu je zřejmé, že jeho autor ho napsal na základě vlastních zkušeností. Při četbě
článku navíc získáváme pocit, že polarita pražského akademického prostředí a světa českého či moravského okresního města nebo maloměsta před první světovou válkou musela být značná.
Tamtéž, s. 50.
F. Š.: Střední školy. Almanach Slavie 1906–1907, s. 172.
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Jednota Komenského, jenž si vytýčil náročný a s velkou jistotou i nereálný úkol, a to probudit ve
všech vrstvách našeho národa zájem o tematiku školství.31
Mladý publicista očekával, že kompetentní kruhy se budou v nejbližších letech inspirovat
reformními snahami v sousedním Německu. Předem se ale vzdával naděje například na zavedení třídních učitelů ve školách, neboť tento konkrétní a velmi důležitý reformní výsledek podmiňoval reformou vysokých škol a vytvořením „fakulty školské“. Šelepova skepse se projevovala
i konstatováním o naprosté neochotě vlády k jakémukoliv zlepšení učitelského vzdělání.
Zastával názor, že v blízké době k žádné podstatné změně nedojde.32
Čteme-li ale pozorně jeho texty, zjišťujeme, že systém středoškolského vzdělávání zcela neodsuzoval. Svým mladším kolegům ovšem doporučoval, aby si je rozšiřovali za pomoci spolužáků,
čtením knih a časopisů, návštěvami výstav a dalšími podobnými aktivitami. V tomto směru
vyzdvihoval studentský časopis Volnost a zřejmě nakladatelství Středoškolská komise Svazu
českého studentstva.33 Šelepa celkově považoval za velmi důležitou schopnost vytváření si vlastního úsudku a také náhledu, že škola zprostředkovává jen malou část nezbytného vzdělání.
Posledním článkem v tomto periodiku, v němž můžeme identifikovat Šelepovo spoluautorství, je zamyšlení s námětem Studentstvo a kulturní práce. Autoři tu čtenářům vysvětlovali význam činnosti akademických studentských spolků, jež působily v různých krajích českých historických zemí. Jejich hlavní účel spatřovali v šíření vzdělání a posilování vlastenectví.
Vytvářením knihoven, zasíláním časopisů a pořádáním přednášek měly zvláště v jazykově
smíšených oblastech čelit snahám po germanizaci českého obyvatelstva.
V pojednání jsou vyjmenovány nejvýznamnější spolky, které často působily v pohraničí:
Národní jednoty Severočeské a Pošumavské, Jednoty Českoslovanské a pro jihozápadní Moravu, Jizeran, Krakonoš, Prácheň, Radbuza, Říp, Sázavan, Štítný a Zličan. Z textu je patrné, že oba
autoři měli k práci svých kolegů řadu výhrad, na druhou stranu si byli vědomi potenciálu studentských spolků zejména v odlehlých krajích.34
V roce 1907, v době třetího roku svých studií v Praze, patřil Šelepa k zakladatelům dalšího
studentského časopisu Studentská revue, jenž se v podtitulu definoval jako Měsíčník pokrokového studentstva. Do něj opět přispíval pojednáními se školskou tematikou, například úvahou
s příznačným názvem Slovo o nedůvěře studentstva k profesorům. V tomto zamyšlení reagoval
na vystoupení děkana filozofické fakulty profesora Lubora Niederleho, který se k tehdy zřejmě
ožehavému tématu vyjadřoval na shromáždění fakulty.
Šelepův příspěvek byl pojat mírně polemicky. Na základě svého pozorování potvrzoval, že
mezi studenty a univerzitními profesory skutečně existovala značná nedůvěra, avšak postoje studentů vysvětloval jejich špatnými zkušenostmi ze středních škol. Podle něj s sebou do akademického prostředí přenášeli své zvyklosti a jakési až obranné návyky. Jejich vztah k profesorům
proto otevřeně nazýval poměrem cizosti, nedůvěry až nepřátelství, přičemž vinu na tomto stavu
shledával i u jejich přednášejících a zkoušejících. Jejich přístup ke studentům se mu jevil jako
zbytečně odměřený a chladný.35
31
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V článku se setkáváme i s cennými statistickými údaji. V zemích Koruny české mělo ve školním roce 1905/1906 existovat 94 gymnázií a reálek. V Čechách mělo 10 130 studentů navštěvovat gymnázia, 9 980 reálky. Na Moravě se
5 055 studentů nacházelo na gymnáziích, 4 572 na reálkách. České gymnázium v Opavě navštěvovalo 218 studentů.
Sečteme-li všechny tyto údaje, dospějeme k výsledku 29 955 studentů.
Tamtéž, s. 172–173.
Tamtéž. Redakce i nakladatelství sídlily v centru Prahy ve Spálené ulici.
J, Š.: Studentstvo a kulturní práce. Almanach Slavie 1906–1907, s. 195–198.
ŠELEPA, F.: Slovo o nedůvěře studentstva k profesorům. Studentská revue 1908, č. 2, s. 41–42. Šelepa v textu uváděl, že nejužší vztahy mezi profesory a studenty existovaly na lékařské fakultě, což vysvětloval náročným studiem
a vědeckou prací, která obě akademické složky nutila k vzájemné spolupráci. Nejvíce uvolněný vztah mezi profesory
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Autor článku také vysvětloval, že konkrétně na filozofické fakultě drtivá většina studentů usilovala o vykonání zkoušek, které byly nutné k povolání středoškolského učitele, a tak ani o bližší vztah se svými profesory nestála. Čteme-li tuto úvahu, zjišťujeme, že některé jevy, o nichž
Šelepa psal, neztratily na své aktuálnosti ani po více než sto letech. Především se jednalo
o nadměrné množství studentů nejen na přednáškách, ale i v seminářích, což nejen komplikovalo vzájemnou interakci zúčastněných, ale místy i snižovalo důstojnost vyučujícího i posluchačů.
V textu se setkáváme s údaji o padesáti, sto i více studentech, kteří se na filozofické fakultě účastnili některých seminářů a proseminářů. Za takových okolností proto klesala nejen odborná, ale i společenská úroveň těchto pracovních setkání. Šelepa nesporně vůči některým přednášejícím pociťoval
obrovský respekt, ale současně i soucit, což můžeme zřetelně pozorovat například v těchto formulacích: „Že znechuceni jsou i profesoři, o tom není pochyby, ač opravdu je nutno s neomezenou
chválou vzdáti obdiv mnohým, kteří při tak vysilujících poměrech snaží se s neztenčenou energií
dostáti své povinnosti. Nelze opravdu je viniti, když při 120 a více posluchačích práce se nedaří.“36
Uvedené poměry ovšem také dosvědčovaly zcela naplněnou a v některých případech
i naprosto přeplněnou kapacitu tehdy jediné české univerzity, a tak v těchto souvislostech nepřekvapuje, že se autor textu připojil k volání po vytvoření druhé české univerzitní stolice.37
I v tomto studentském periodiku se Šelepa zabýval otázkami středního školství, tentokrát již
aktuálními přípravami a s nimi spojenými polemikami vznikající středoškolské reformy. Tu
s velkou jistotou iniciovaly vlivné vídeňské kulturní a vzdělávací spolky spolu s některými osobnostmi vídeňské a pražské univerzity.
O těchto skutečnostech referoval ve dvou článcích s příznačným názvem O reformě střední
školy. V nich se nejprve zabýval způsobem provedení ankety, kterou organizovalo ministerstvo
kultu a vyučování. Podle jeho názoru byla špatně koncipována, a to zejména nesoustavným kladením otázek. Při čtení Šelepových příspěvků ovšem nabýváme dojmu, že se více než o anketu
jednalo o odborný seminář, neboť zjišťujeme, že pracovní setkání trvalo čtyři dny a účastnilo se
jej přibližně šedesát delegátů.38
Podle jeho zpravodajství byl rovněž ovlivněn výběr referentů, mezi nimiž převažovali většinou
lidé konzervativního založení, výběr účastníků ankety (semináře) měl být omezen i národnostně,
a to s velkou převahou vídeňských Němců.39 V těchto souvislostech je třeba také vysvětlit, že úsilí odborníků z vídeňského ministerstva, několika spolků i zúčastněných akademiků se týkalo
výhradně prostředí gymnázií a reálek, nikoli středních průmyslových a dalších odborných škol.40
Z Šelepových textů se dozvídáme, že při přípravě reformy se angažovaly zejména vídeňské
spolky Kulturpolitische Gesellschaft (Kulturně-politická společnost)41, Soziologische Gesellschaft (Sociologická společnost)42 a Verein für die Schulreform (Spolek pro školní reformu), jenž
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a studenty shledával na fakultě právnické, což bylo způsobeno dobrovolnou účastí na přednáškách a seminářích.
Poměry na filozofické fakultě byly podle něj složitější, zastával ovšem názor, že každý adept budoucí vědecké práce
musí blíže spolupracovat se svými profesory.
Tamtéž, s. 43.
Tamtéž.
Odborný seminář, jenž je v textu označen jako anketa, se uskutečnil ve Vídni ve dnech 21.–24. ledna 1908.
ŠELEPA, F.: O reformě střední školy. Studentská revue 1908, č. 3, s. 68. Z českých odborníků byl referátem pověřen
pouze dvorní rada profesor Vincenc (užíval i jméno Čeněk) Strouhal (1850–1922), mezinárodně uznávaný experimentální fyzik, v letech 1903–1904 rektor české části Karlo-Ferdinandovy univerzity.
František Šelepa ve svých textech píše výhradně o reformě gymnázií a reálek. Studiem odborné literatury, jež je
zaměřena k tematice dějin českého školství, můžeme tuto tezi podpořit.
Podle Šelepova sdělení zorganizoval v letech 1906–1907 ve Vídni dvě odborné ankety.
V lednu 1908 uspořádal diskusní setkání s názvem „Problém střední školy ve svém sociologickém významu“, v němž
se názorově střetli doc. Ludwig Hartmann, který zdůrazňoval právo všech vrstev na všeobecné vzdělání, jež by měla
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uspořádal v lednu 1908 odborný seminář za účasti ministra bez portfeje Alberta Gessmana43
a poslanců Říšské rady Wojciecha Dzieduszyckeho44 T. G. Masaryka, Leopolda Erba, Josefa
Redlicha a Viktora Wilhelma Russe. V článku se můžeme blíže seznámit s pojetím vystoupení
Masaryka, jehož názory se s odstupem více než jednoho století jeví většinou jako velmi konzervativní.45
Verein für die Schulreform vydal ve stejné době také sbírku návrhů na reformu středních škol,
které formulovali evidentně proreformně orientovaní středoškolští a univerzitní profesoři
rakouské části (Předlitavska) Rakousko-Uherska. V monografii bylo zveřejněno sedmdesát jedna návrhů. Jejich autoři požadovali zejména omezení výuky klasických jazyků, vyučování cizích
jazyků až ve vyšších třídách škol, současně rozvětvení výuky v těchto třídách, reformu zkoušení a zavedení tělesné výchovy a sportovních her do škol.46 O malé účasti českých odborníků
v záležitostech připravované reformy svědčí skutečnost, že v publikaci byl obsažen pouze příspěvek profesora Karlo-Ferdinandovy univerzity Františka Drtiny.
Mladý Šelepa, jenž patřil k předním osobnostem českého studentského hnutí, se domníval, že
vláda zamýšlí uskutečnit reformu středních škol bez reformy vzdělání středoškolských učitelů.
Informoval i o trvale klesajících počtech studentů na gymnáziích a reálkách v Čechách a na
Moravě, což vysvětloval zaměřením studia těchto škol, které se podle něj stále více vzdalovalo
vývoji společnosti.
Vláda se podle něj také nedostatečně zabývala možnostmi co největší části populace studovat na středních školách i dalším velmi podstatným faktem, a to profesním uplatněním středoškoláků v reálném životě. Jeho kritika gradovala zvláště v záležitostech výuky a zkoušení klasických jazyků, a proto se zřetelným uspokojením referoval o skutečnosti, že drtivá většina
účastníků ankety se vyslovila proti tehdejší podobě maturitní zkoušky.
Z příspěvků se dále dozvídáme, že ministr kultu a vyučování Gustav Marchet na základě
výsledků ankety přislíbil u maturit odstranění písemné práce z řečtiny, překladu z češtiny do latiny a také změnu ústního zkoušení, v němž se mělo dbát na „celkovou vyspělost a soudnost maturanta.“ Tyto změny se měly uskutečnit ještě před definitivním zněním a schválením reformy.47
V závěru těchto pojednání také Šelepa informoval o brzkém knižním vydání svých vlastních
souborných úvah. Jimi se stala monografie Základní otázky reformy středoškolské, kterou vydal
v jarních měsících roku 1908 (tedy zhruba tři měsíce před definitivním ministerským schválením
reformy) nákladem časopisu Studentská revue. Úvodní předmluvu k téměř padesátistránkovému
tištěnému textu napsal v přívětivém duchu docent filozofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity Otakar Kádner, jemuž byla společenská angažovanost jeho studenta nesporně blízká.
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poskytnout všeobecná škola do 18 let, a profesor Wilhelm Jerusalem, jenž naopak tvrdil, že hlavním úkolem střední
školy je příprava k vědecké práci. In: F. ŠELEPA: O reformě střední školy II. Studentská revue 1908, č. 4–5, s. 108.
Od 21. března 1908 do 14. listopadu 1911 pak zastával úřad ministra veřejných prací.
Od 2. června 1906 do 9. listopadu 1907 zastával úřad ministra pro haličské záležitosti.
Masaryk ve svém vystoupení odmítl ideu jednotné střední školy, neboť ideál všeobecného vzdělání považoval za
nebezpečný. Obhajoval výuku latiny a řečtiny na gymnáziích a požadoval rozšíření filozofické propedeutiky (tj. Úvodu do Dějin filozofie a patrně i psychologie) na gymnáziích a její zavedení na reálky. Jako velmi pozoruhodný můžeme považovat jeho názor, že maturity jsou zbytečné a je třeba je zrušit. Naopak za progresivní můžeme považovat jím
formulované teze, že škola se musí demokratizovat, a to jak ve vztahu učitelů ke svým nadřízeným, tak i ve vztahu
učitelů k žákům. Přátelské soužití učitelů a žáků považoval za naprosto zásadní. Studenti měli být podle jeho vnímání
aktivními tvůrci vyučování, nikoli pouze jeho pasivními přijímateli. In: ŠELEPA, F.: O reformě střední školy II. Studentská revue 1908, č. 4–5, s. 110.
Tamtéž. Monografie vyšla pod názvem Vorschläge zur Mittelschulreform (Návrhy ke středoškolské reformě) v lednu
roku 1908.
ŠELEPA, F.: O reformě střední školy. Studentská revue 1908, č. 3, s. 68.
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Přední český odborník v oboru pedagogiky oceňoval zájem autora o zvolenou tematiku,
neboť registroval skutečnost, že v českém vzdělaneckém prostředí se reformní tematice věnovala oproti německému jazykovému okruhu Rakousko-Uherska stejně jako prostředí sousedního
Německa mnohem menší pozornost. V těchto souvislostech vyzdvihoval pouze práci svého kolegy z univerzity Františka Drtiny a redakcí odborných časopisů Pedagogické rozhledy a Věstník
českých profesorů i redakce společensko-politického týdeníku Přehled.48
Při analýze této monografie se omezíme pouze na vystižení jejich hlavních tezí. Šelepa ji strukturoval do čtyř kapitol – výchova tělesná, rozumová, citová a mravní, text byl uzavřen oddílem Organizace středního školství. V oddíle výchova tělesná se nejprve zabýval nutností hygienicky zařízeného bytu, aby pak zdůraznil roli rodiny při pohybových aktivitách a dospívání dětí: „Dnes jest úkolem
rodiny, aby nepopiratelně škodlivé vlivy školy v ohledu tělesné výchovy napravovala rozumným vedením svých dětí [..]. Rodina má zejména o prázdninách plniti svůj úkol a vésti děti své k cestování
a zdravému sportu. [..] Při pubertě jest výchova pohlavní za normálních poměrů vždy povinností rodičů za pomoci lékaře a učitele, při níž však účastníci musí býti důvěrně spolu známí. Při výchově
tělesné vůbec nelze činiti rozdílu mezi mládeží mužskou a ženskou, pro oboje pohlaví platí totéž.“49
Progresivní názory zastával také v oblasti tělocviku a sportovních her. Domníval se, že patří
do školních osnov, v širším smyslu těmito aktivitami chápal i plavání, bruslení, výlety do okolí
a turistiku. Šelepa byl přesvědčen o tom, že sport – stejně jako fyzická práce – působí velmi pozitivně na psychiku dospívajících, proto doporučoval, aby škola tyto činnosti podporovala. Za
základní úkol střední školy přitom považoval vychovat její absolventy pro reálný život, přípravu
pro studium na univerzitě chápal v pomyslném žebříčku hodnot až na druhém místě.
Autor monografie se zabýval i metodikou vyučování některých předmětů. U přírodních věd
doporučoval co největší názornost včetně pozorování v přírodě, podstatně jiné pojetí výuky
požadoval u dějepisu: „[..] bude postaven na zcela jiný podklad, nežli dnes. Nebude přeplněn
daty a jmény králů a válek, jež jsou pouze indexy dějin, a bude se snažiti vykládati děje a osudy
národů a lidstva psychologickou a sociologickou cestou, bude se zabývati více kulturními poměry, dějinami myšlení lidského, než politickými poměry a geografickými hranicemi říší.“50
Reformní změny se podle něj měly uskutečnit i při výuce jazyků. Poněkud nejasně se vyjádřil
k formě vyučování češtiny, jež měla být radostnější, s minimem hodin gramatiky a slovesnosti.
Kategoricky se vymezoval proti výuce řečtiny, již považoval za anachronismus: „Jazyk řecký
nemá k dnešnímu životu našemu žádného vztahu, odborně jest ho jen třeba ke klassické filologii
a v historii, v dějinách filosofie částečně. Řečtina proto nemá místa v učebním plánu střední školy.“51 Naopak za velmi důležité u absolventů považoval co nejlepší zvládnutí němčiny a francouzštiny. V tomto směru doporučoval omezení literárních rozborů klasických děl těchto národů
ve prospěch výuky gramatiky a konverzace.52
Za pozoruhodné můžeme považovat Šelepovy názory v záležitostech společenského života,
který měl svými různými formami – podle jeho mínění – velký vliv na dospívání středoškolských
studentů. Mladý autor vyslovoval teoretické úvahy nejen o významu divadel, přednášek a spol48
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TÝŽ: Základní otázky reformy středoškolské. Praha 1908. V kontextu reflexe dobových reformních snah v českém
prostředí je zajímavé uvést i hlavní teze, které Otakar Kádner v předmluvě k Šelepově práci uvedl – zastával názory,
že střední školství musí být celkově reformováno, za zvláště naléhavé považoval otázky omezení výuky klasických
jazyků a vyloučení výuky náboženství, způsob výuky přírodních věd a dějepisu a zavedení tělesné výchovy do učebních plánů všech středních škol.
Tamtéž, s. 7.
Tamtéž, s. 17.
Tamtéž, s. 19.
Tamtéž, s. 18–19.
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kových schůzí, ale všímal si i běžných rozhovorů vzdělanějších lidí. Domníval se, že úroveň společenské konverzace (stejně tak různých společenských akcí) klesá, a proto kladl důraz na vystupování jedinců na veřejnosti: „Je důležito, aby každý si uvědomil významu svých myšlenek a sdělování jich jiným, aby si uvědomil každý jakési nesmrtelnosti svých slov či vlastně myšlenek.“53
V těchto souvislostech poukazoval i na velký vliv knih a časopisů na vytváření veřejného mínění a na úroveň společnosti.
V části Organizace středních škol nás zaujme jeho názor, že tento typ školy by měl být jednotný
na úroveň kvarty nebo až sexty. Domníval se přitom, že tomuto pojetí bránil přežívající monopol klasických studií, který se uměle udržoval v Rakousko-Uhersku, ale i v jiných evropských státech.54
K jeho dalším zásadním tezím patřil požadavek omezení počtu studentů ve třídě na dvacet a zavedení institutu třídního učitele, jenž by byl se svými žáky v intenzivním spojení.55 Šelepa rovněž kritizoval nedostatečné pedagogické vzdělání absolventů filozofických fakult. Své přesvědčení vyjádřil
zvláště touto formulací: „Kandidáti profesury nezískají za celou dobu svých studií nejprimitivnějších
znalostí z didaktiky svého oboru.“56 Řešení proto spatřoval v zavedení didaktiky jednotlivých
předmětů, které se měly – podle jeho mínění – na půdě filozofické fakulty povinně vyučovat.57
Šelepova publikace byla vyústěním jeho dlouhodobé publicistické činnosti v tematice
fenoménu tehdejších středních škol – výuce na nich, jejich výchovného působení i mentálního
rozpoložení v těchto ústavech. Autor současně poukázal i na své ambice v tomto prostředí profesně působit, v blízké budoucnosti složit rigorózní zkoušku a později se eventuálně habilitovat
v oborech pedagogiky nebo filozofie.
Monografie byla recenzována v Pedagogických rozhledech, odborném časopise, jenž vydávala společnost Dědictví Komenského v Praze. Autor textu skrytý za iniciálami K. Č. tu formou anotace podal základní informace o struktuře práce a hlavních závěrech jejího autora. Recenze je
napsaná v pozitivním smyslu, je zařazována do okruhu zřejmě jen několika málo publikací a článků, kterými byla česká veřejnost seznamována s tehdy aktuálními reformními snahami.58
Posledním Šelepovým příspěvkem, v němž se zabýval uvedenou tematikou, byla jeho analýza
vztahu českých středoškolských profesorů k připravované reformě. Zveřejnil ji v respektovaném
týdeníku Přehled, do nějž od roku 1906 nepravidelně přispíval. Ve svém článku konstatoval, že
středoškolští učitelé jevili o reformu malý zájem a jen vlivem společenských okolností zorganizovali vlastní anketu k tématům, které se už několik měsíců projednávaly na ministerské úrovni.59
Z textu se dozvídáme, že spolek českých profesorů rozeslal počátkem roku 1908 téměř tisíc
devět set dotazníků, přičemž se zpětně ukázalo, že čtvrtina pedagogů na tuto akci vůbec nereagovala. Výsledky ankety zveřejnil časopis Věstník českých profesorů, z něhož mladý autor
53
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59

Tamtéž, s. 20.
Tamtéž, s. 39.
Tamtéž, s. 40
Tamtéž, s. 42.
Tamtéž, s. 43.
K. Č.: František Šelepa: Základní otázky reformy středoškolské. Praha 1908. Pedagogické rozhledy 1908, s. 60–61.
Nařízením ministerstva kultu a vyučování z února 1908 se změnila podoba maturitních zkoušek pro gymnázia a reálky. Dřívější zkouška měla zjistit, má-li maturant požadované vědomosti pro univerzitní studium. Cílem nového pojetí bylo prokázat úroveň vzdělání, jaké student získal na střední škole. Na českých gymnáziích a reálkách se poté vykonávala písemná zkouška z češtiny a překlady z řečtiny a latiny do češtiny. Byly zrušeny překlady z češtiny do latiny
a písemná zkouška z matematiky. Na reálných gymnáziích byla skládána písemná zkouška z češtiny, latiny a francouzštiny. Ústní zkouška byla na gymnáziích (a zřejmě i reálkách) vykonávána z češtiny, latiny nebo řečtiny
(z předmětu, kde byl lepší výsledek písemné zkoušky), matematiky, dějepisu a zeměpisu. Na reálných gymnáziích studenti maturovali ústní formou z češtiny nebo francouzštiny, latiny, matematiky, dějepisu a zeměpisu. Z výše uvedeného vyplývá, že čeští studenti neskládali zkoušku z němčiny, což se jeví jako téměř neuvěřitelné. Pozitivní změny
při zkoušení byly zčásti znehodnoceny tím, že na maturitních vysvědčeních byl formulován pouze obecný soud o tom,

79

MIROSLAV JEŘÁBEK

vycházel. Ten celkově litoval, že anketa nebyla zorganizována dříve, neboť její výsledky prokázaly proreformní názory a osobní přesvědčení většiny oslovených učitelů.60
Po dalších nařízeních ministerstva kultu a vyučování ze srpna roku 1908, které získaly
v širším rámci označení Marchetova reforma (podle ministra Gustava Marcheta), se už Šelepa
středoškolskou tematikou systematicky nezabýval. Alespoň stručně zmíníme, že jádrem uvedených nařízení byla modernizace dosavadních středních škol – osmiletého gymnázia a sedmileté
reálky. Vedle nich bylo zřízeno osmileté reálné gymnázium bez výuky řečtiny, s latinou, výukou
francouzštiny a rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Rovněž bylo zřízeno reformní
reálné gymnázium, kde byla zrušena výuka chemie a deskriptivní geometrie, omezena výuka
kreslení a zavedena rozsáhlá výuka latiny od páté třídy. Veřejnost si rychle oblíbila především
nové osmileté reálné gymnázium, kde počet studentů rychle vzrůstal.61
V tomto příspěvku se zabýváme výhradně Šelepovou publicistickou činností z doby jeho
gymnaziálních a univerzitních studií, které byly zaměřeny k tematice středních škol a posléze
k okolnostem připravované středoškolské reformy (nezaznamenali jsme například všechny jeho
články z doby jeho studia v Kroměříži a v týdeníku Přehled, součástí textu není ani analýza jeho
popularizace snah T. G. Masaryka z roku 1907).
Můžeme konstatovat, že Šelepa patřil k předním osobnostem studentského hnutí, projevoval
se jako agilní publicista, mimořádně se angažoval v záležitostech středoškolské reformy. Vyslovoval se zejména pro omezení výuky klasických jazyků, změny u metodiky biologie a dějepisu
a pro zavedení tělocviku a sportovních her do škol. Za zmínku stojí i jeho výrazná kritika chování středoškolských učitelů ke studentům.
Na základě dosavadního studia můžeme prokázat, že přes své mládí patřil k pouze několika
osobnostem českého veřejného života (univerzitní profesoři Vincenc Strouhal, František Drtina
a T. G. Masaryk), které se v těchto záležitostech více angažovaly. Tuto skutečnost umocňuje jeho
monografie Základní otázky reformy středoškolské, jejíž druhé vydání v roce 1926 se už uskutečnilo v nových politických a společenských poměrech Československé republiky.
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zda absolvent byl prohlášen za dospělého s vyznamenáním všemi hlasy nebo většinou hlasů zkušební komise. V praxi tak mohl většinou hlasů maturitu (bez opravné zkoušky, která tehdy nebyla) složit i student, který v některém
předmětu neuspěl. In: VESELÁ Z.: Příspěvek k dějinám českého školství. Praha 1984, s. 67–69.
F. Š.: Jak smýšlejí profesoři středních škol o reformě středoškolské. Přehled. Týdenník věnovaný veřejným otázkám.
Praha 1907–1908, č. 38 (12. června 1908), s. 642–643. Z výsledků ankety vyšlo najevo, že pro zachování stávajícího
stavu středních škol se vyslovila pouze malá menšina oslovených (přibližně 15%). Vysokým počtem hlasů byl podpořen požadavek k rozšíření reálek na osm tříd včetně zrovnoprávnění jejich absolventů s gymnazisty. Druhým podstatným zjištěním byl fakt, že drtivá většina profesorů požadovala zjednodušení maturitních zkoušek na gymnáziích
i reálkách. Stejným způsobem se vyslovili pro zavedení tělocviku a sportovních her na všechny střední školy. Za potěšitelné považoval Šelepa požadavky na zavedení filozofické propedeutiky na reálkách. Dotazovaní učitelé se vyslovovali také pro změny disciplinárního řádu (jím se dokonce omezoval i soukromý život studentů), pro odstranění
známky z pilnosti z vysvědčení a rovněž i pro úplně bezplatné střední školství.
VESELÁ, Z.: c. d., s. 63–67.
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PROSAZOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH ASPEKTŮ VE „ZLATÝCH LETECH“
PROSPERITY ČESKÝCH ZEMÍ ZA PŘISPĚNÍ ODBORŮ (1926–1929)
FRANTIŠEK ČAPKA
The basic aim of social policy in a period of economic boom (1926–1929) in Czechoslovakia was
a further improvement in general social conditions in terms of alleviating the biggest social
differences of the property stratification of society. The research study focuses on the expansion
of social care insurance, through enactment of disability and old-age insurance of workers.
Attention is paid to the role of trade unions headquarters in law enforcement.
Key words: social policy, unions, health instance, disability and old-age insurance, instance,
boom, the law strikes.
Základním cílem sociální politiky celé první poloviny dvacátých let minulého století
v našich zemích (v rámci celého Československa) byla harmonizace a zlepšení všeobecných
sociálních poměrů především ve smyslu zmírňování největších sociálních rozdílů, které vyplývaly z majetkového rozvrstvení společnosti. Tento trend, spočívající v ochraně a ve zvyšování sociální ochrany především v oblasti práce, byl ze strany celé řady tehdejších teoretiků (jakými byli Bráf, Polák, Štern, Engliš) označován jako jeden z významných principů
uchování a stabilizace demokratické podoby státu. Sociální politika se rozvíjela jako vědecká disciplína; při ministerstvu sociální péče se zabýval sociálním výzkumem Sociální ústav
ČSR, který vydával časopis Sociální revue.1 Připomeňme si zásadu sociální teorie formulovanou jedním z těchto vědců, sociálně demokratickým ekonomem Josefem Mackem, který
zdůrazňoval, že „nestačí jen rozdělení dosavadního výtěžku práce, nýbrž je třeba změnit
výrobu… Výroba musí být zmnohonásobena, zlepšena a zcela změněna po stránce technické
i mravní“.2 Tvůrci sociální politiky k ní přistupovali často jako ke směru a způsobu politiky vůbec, jako k činnosti s charakterem preventivním a ochranným, k zabezpečení demokracie ve státě.
Sledovanému období po roce 1926 předcházely dva významné právní akty, které ovlivňovaly obsah sociální politiky druhé poloviny dvacátých let. Tím prvním bylo vydání vládního nařízení č. 186 ze dne 29. srpna 1924, kterým se měl provádět zákon ze dne 19. července 1921 č. 267/1921 Sb. z. a n. k podpoře nezaměstnaných neboli o tzv. gentském
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Sociální ústav byl založen v roce 1919 ministrem sociální péče Leo Wintrem (byl i jejím prvním předsedou), fungovat začal 6. dubna 1920, kdy byly schváleny stanovy. Původně měl pět sekcí, po reorganizace v roce 1925 tři odbory.
Především jeho druhý odbor se zabýval otázkami dělnického a zákonodárného ochranářství a sociálním pojišťováním.
V ediční řadě vycházelo 4–5 publikací ročně, celkem vyšlo téměř 80 svazků této knižnice. Činnost ústavu byla zastavena v roce 1940. Od roku 1920 existovala i Masarykova akademie práce, jejíž široce vymezená agenda zahrnovala mj. také sociální věci. Blíže: NEČAS, J.: 20 let sociální péče v Československé republice. Praha 1938. Též:
NEŠPOR, Z. R.: Institucionální zázemí české sociologie před nástupem marxismu. In: Sociologické studie, 2007, č. 2.
MACEK, J.: Základy sociální politiky. Praha 1925, s. 13. Josef Macek (1887–1972) byl i politický teoretik a praktik,
žák A. Bráfa a J. Grubera. Významně zasahoval do sporů a diskusí o hospodářské politice v Československu, v nichž
byl názorovým protivníkem K. Engliše. Svá stanoviska publikoval v řadě článků a studií, zejména v Nové době
a v Sociální revui.
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systému podpor v nezaměstnanosti, který vstoupil do života 1. dubna 1925.3 To přinášelo
naprosto jiné řešení podpor, jejichž provádění se přenášelo na odborové organizace.4
K druhému stěžejnímu opatření řadíme rozšíření péče na uzákonění invalidního a starobního
pojištění dělnictva. Byl to právě tento zákon, na jehož přípravu a realizaci se od roku 1920
upírala pozornost československých vlád na poli sociálního práva. Nakonec po náročných
jednáních jen díky koaličnímu „výměnnému obchodu“ mezi socialistickými stranami
a agrárníky („pojištění za agrární cla“) došlo k jeho konečnému odsouhlasení v senátu 9. října 1924 (č. 221/1924 Sb. z. a n.) s účinností od 1. července 1926.5 Ministr sociální péče
Gustav Habrman ve svém projevu v poslanecké sněmovně dne 16. září 1924 výslovně zdůraznil, že sociální pojištění je „produktem sociální politiky, jež pochopila nebezpečí hrozící
společnosti se vzrůstajících třídních protiv mezi majetkem a prací a snaží se protivy tyto
zmírnit nebo vůbec odstranit“. Odvolával se přitom na německého kancléře O. von Bismarcka a britského státníka D. Lloyda George.6 Prohlašoval o nich, že „zavedením sociálního pojištění postavili své země dávno před válkou v čelo sociální politiky světové“.7
Zákonem o nemocenském, invalidním a starobním pojištění dělnictva, jímž „byly sloučeny
v jediném zákoně dvě větve pojištění, a to pojištění pro případ nemoci a pojištění pro případ
invalidity a stáří“, přestalo podle ustanovení § 282 zákona o sociálním pojištění působit
v historických zemích ustanovení dřívějšího nemocenského zákona č. 33/1888 ř. z., jakož
i zákony jej pozměňující a doplňující.
Přijatý zákon o sociálním pojištění vyňal z pojištění všechny osoby starší 60 let, zrušil
vyplácení nemocenské podpory od prvního dne nemoci a zavedl vyplácení podpory až od
čtvrtého dne, při delší nemoci od třetího dne. Odstranil výplatu podpory za neděle a svátky.
Minimální důchod činil po tříletém pojištění 1 130 Kč ročně, po 10 až 20 letech pojištění se
pohyboval od 1 800 do 2 400 Kč ročně (tj. od 150 do 200 Kč měsíčně). Nejvyšší invalidní
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Od tohoto data vyplatil stát na příspěvcích k podporám placených odborovými organizacemi do konce prosince 1925:
3 157 754 Kč, v roce 1926: 20 032 423 Kč a v roce 1927: 17 854 710 Kč. Podrobněji: DOBIÁŠ, K.: Sociální politika Československé republiky v prvním desetiletí jejího trvání. Praha 1929, s. 9.
Podrobněji: RÁKOSNÍK, J.: Gentský systém v období I. československé republiky. In: Časopis Národního muzea. Řada historická, č. 3–4, Praha 2001, s. 84–105. Týž: Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918–1938. Praha 2008. Též: TUČNÝ, A.: Gentský systém – pojištění pro případ nezaměstnanosti v Republice československé. Praha 1925. Též: ROSENKRANZ, J.: O státním příspěvku ku podpoře nezaměstnaných. Praha 1926. Též: BERÁNEK, J.: Nedostatky gentského systému a jeho vliv na nemocenské a invalidní pojištění a na krizi pojišťování hornického. Praha 1926. Též: HLAVAČKA, M. – CIBULKA, P. a kol.: Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781–1939. Ideje, legislativa, instituce. Praha 2015, s. 195–200.
DEYL, Z.: Z historie přípravy a vzniku zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. In:
ČSČH, 1973, č. 4, s. 527–552. Taktéž: SCHOENBAUM, E.: Aktuální problém starobního a invalidního pojištění.
Praha 1936. Též: RÁKOSNÍK, J. – TOMEŠ, I. a kol.: Sociální stát v Československu. Právně-institucionální vývoj
v letech 1918–1992. Praha 2012, s. 83–101. Též: MUSIL, L.: Stavovská solidarita a česká sociální politika. In:
Sociologický časopis, 31/1995, s. 423–426.
Otto von Bismarck (1815–1898), jeden z nejvýznamnějších evropských politiků 19. století, budovatel sjednoceného
Německa, první německý kancléř („železný kancléř“). V roce 1881 zavedl nový systém sociálního pojištění, které se
stalo vzorem v ostatních zemích. Nastolil „socialismus shora“ s povinným zdravotním a sociálním pojištěním. Jednalo
se o celý systém pojištění pro případ nemoci, pracovního úrazu, invalidity a stáří, do něhož byly zahrnuty nejširší vrstvy obyvatelstva. Tento systém byl považován za základ moderního pojištění. Věk do důchodu byl stanoven
v Německu na 70 let, přičemž průměrná délka života se pohybovala okolo 55 let.
David Lloyd George (1863–1945), ministr financí představující klíčovou postavu mnoha reforem, které položily základ sociálního státu ve Velké Británii; od druhé poloviny první světové války do prvních čtyř poválečných let jako
představitel liberální strany vykonával premiérský úřad.
POPEL, Boj dělnictva o sociální pojištění v době předmnichovské republiky. Praha 1953, s. 11.
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a starobní důchod činil 5 400 Kč ročně (450 Kč měsíčně).8 Zákon o pojištění zaměstnanců
pro případ nemoci, invalidity a stáří vytvořil v Československu právní základ nového systému dělnického sociálního pojištění a současně vyvolal dílčí organizační i hospodářské změny v péči o zaměstnance vyřazené z pracovního procesu.9
Bezprostředně po přijetí zákona věnovaly socialistické i občanské strany zvýšenou pozornost prosazení zákona o výstavbě Ústřední sociální pojišťovny (ÚSP), jež se stala nejen
vykonavatelem nového systému, ale i správcem jmění získaného z pojišťovacích příspěvků.
Svoji organizační strukturu budovala ÚSP spojením invalidního a starobního pojištění s nemocenským pojištěním, které disponovalo rozsáhlou sítí nemocenských pokladen, jenž zajišťovaly běžný kontakt s pojištěnci; nemocenské pokladny se tak staly přímými orgány ÚSP,
která tak disponovala obrovskými finančními zdroji a zasahovala do mnoha oblastí hospodářského života státu. Proto rostl zájem jednotlivých politických stran o získání klíčových pozic v orgánech této pojišťovny. Prosazené paritní zastoupení zklamalo především sociální demokracii, která nerealizovala svou původní představu o rozhodujícím personálním zastoupení v orgánech ÚSP.10 Po krátkém působení přípravného výboru (zřízeného výnosem ministerstva sociální péče ze dne 5. 11. 1925, čj. 742-III/D) byla většina z jeho čtyřiceti členů jmenována od 1. 7. 1926 vládou do prvního výboru ÚSP, v jehož čele stanul Antonín Hampl.11
Reforma pojištění, jako důležitého poválečného činitele působícího na zmírnění sociálního
napětí ve společnosti, znamenala posílení centralizačních tendencí se současným zvýrazněním prvku státního dozoru. Postupně však vznikaly první potíže při realizaci zákona.12
V roce 1927 bylo v Československu 307 nemocenských pojišťoven s počtem převyšujícím 2 a půl milionů pojištěnců, podléhajících dozoru ÚSP; z toho bylo 190 okresních pojišťoven (s počtem skoro 2 milionů pojištěnců), 48 zemědělských pojišťoven (s 220 tisíci
pojištěnci), 24 závodních (35 tisíc členů), 34 tzv. společenstevních (se 105 tisíci), 2 spolkové (63 tisíc) a 9 tzv. pomocných pojišťoven (se zhruba 80 tisíci pojištěnci). Vedle toho tři
pojišťovny (se 125 tisíci) podléhaly dozoru ministerstva sociální péče, dále přes 11 tisíc zaměstnanců spadalo pod 19 pojišťoven (od roku 1929) tabákového průmyslu a dalších 8 pojišťoven si zachovávalo označení bratrské (s počtem 144 tisíc pojištěnců). Svoji zvláštní organizaci si zachovala Jednota zemědělských nemocenských pojišťoven Republiky československé, sdružující 168 tisíc zaměstnanců v 84 nemocenských pojišťovnách.
Jak již bylo konstatováno v předcházejícím autorově článku,13 pro ekonomický vývoj
českých zemí s výrazně proexportní politikou znamenala první léta hospodářského obratu
(1924–1925) i další zlepšení sociálního postavení zaměstnanců a pokles nezaměstnanosti.
8
9
10
11

12
13

Tamtéž, s. 12–13.
Podrobný výklad zákona přináší práce: MIMRA, S.: Systém nemocenského, invalidního a starobního pojištění dělníků
podle zákona o sociálním pojištění. Praha 1936.
Blíže: Dvacet let Ústřední sociální pojišťovny. Praha 1946. Též: HOUSER, J.: Vývoj sociální správy za předmnichovské republiky. Praha 1968, s. 58–65.
Antonín Hampl (1874–1942), český a československý odborový funkcionář (tajemník Svazu československých kovodělníků) a politik, poslanec parlamentu ČSR, ministr (1919–1920), v letech 1924–1938 předseda ČSDSD (sociální demokracie), za druhé republiky předseda Národní strany práce; v letech okupace se zapojil do domácího odboje,
zatčen gestapem, v Berlíně umučen.
Podrobněji: DEYL, Z.: Vývoj dělnického sociálního pojištění v Československu v letech 1924–1938. In: ČSČH, 1976,
č. 4, 508–523.
ČAPKA, F.: Státní sociální politika a odbory v českých zemích v první fázi poválečného vzestupu (1923–1925). In:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd , roč. 29, 2015, č. 2, s. 103–113.
Tam rovněž detailněji připomenuty otázky kolem podpory v nezaměstnanosti (gentský systém) a zákona o invalidním
a starobním pojištění.
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V roce 1924 nastalo období velkého hospodářského vzestupu představované růstem čs. ekonomiky o 10,6 %.14 Tento vzestup pokračoval ve dvou vlnách oddělených krátkým a nepříliš
hlubokým poklesem v roce 1926 (ve starší literatuře označovaným jako tzv. mezikrize), která postihla jen některá odvětví (jako oblast investiční činnosti) a také zahraniční obchod.15
Pokles byl vyvolán razantním nástupem německé konkurence na balkánských a středoevropských trzích.16 Od roku 1927 můžeme jako druhou vlnu zaznamenat opětovný růstový
trend, kdy právě tento rok je historiky označován jako mezník „nejdravějšího rozmachu
konjunktury“, který se svými důsledky odrazil i do ostatních sfér společenského života.17
Hrubý domácí produkt (HDP) dosáhl 10 %, v dalších dvou letech (1928 a zejména 1929)
konjunktura vrcholila: v roce 1928 došlo k 12 % zvýšení, o rok později HDP dosáhl 152 %
předválečné úrovně, přičemž průmysl stoupl o 41 % a zemědělství o 28 %). Rokem 1929 došlo ke zlomu. Prakticky nulový růst exportu v tomto roce pak předznamenal konec konjunktury a následný příchod velké hospodářské krize.18
Nejvýznamnějším pozitivem hospodářského vývoje ve dvacátých letech nebyl ani tak
kvantitativní růst průmyslu a zemědělské výroby i terciálního sektoru, ale jejich modernizace a budování moderní infrastruktury. Technický pokrok se opíral o hromadné využití převratných vynálezů z konce 19. století. Investiční činnost probíhala ve dvacátých letech ve
třech vlnách, poslední v letech 1928–1930. Dominantní postavení v hospodářství republiky
zaujímal sektor průmyslu a živností, který tvořil již téměř polovinu národního důchodu; pro
srovnání: podobně tomu bylo v sousedních státech, v Německu a v Rakousku, a také v nejvyspělejších západoevropských zemích. Naopak podstatně nižší podíl tohoto sektoru vykazovalo Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Jugoslávie (mezi 20–30 %).
Hospodářská konjunktura v druhé polovině dvacátých let se odrazila i ve vysoké zaměstnanosti a vzestupu mezd. I když racionalizace uvolňovala v některých výrobních oblastech
větší množství pracovníků, stačila je pohlcovat rozšiřující výroba a také sféra služeb. Počet
nezaměstnaných se pohyboval okolo hranice, která byla považována za „nezbytné minimum“; v druhé polovině roku 1927 bylo úředně evidováno necelých 40 tisíc nezaměstnaných (0,8 %), v říjnu následujícího roku (1928) to bylo dokonce jen necelých 30 tisíc
(0,45 %); pro srovnání: v nejhlubším roce nastávající krize (1933) tvořili nezaměstnaní
11,3 % práce činných osob. Stoupaly mzdy a platy. Po prudkém, více než 30 % poklesu nominálních mezd v letech 1922–1923, který byl reakcí na zhodnocení nominálních mezd při
deflaci, stoupaly mzdy a platy. Zvyšovala se nejen spotřeba a životní úroveň širokých vrstev obyvatelstva, ale zvětšovala se i kapacita vnitřního trhu.
Zhruba od poloviny dvacátých let se začal poválečný sociálně reformní konsensus rozpadat. Již sedmá republiková vláda Antonína Švehly (9. 12. 1925–18. 3. 1926) ve svém programovém prohlášení označila sice „veliké dílo sociálního pojištění dělnického“ za vrchol
sociálně politické činnosti republiky a slíbila řešit potřebné kroky k jeho uvedení do života,
současně však nastoupila stabilizační kurs s daňovými opatřeními ve státě.19 Po zhruba šestiměsíčním účinkování úřednického kabinetu Jana Černého (březen–říjen 1926) pokračova14
15
16
17
18
19

LACINA, V.: Dynamika průmyslového rozvoje v meziválečném Československu. In: ČČH, 94/1996, s. 287.
HOTOWETZ, R.: Naše hospodářství roku 1926 a jeho další vývoj. Praha 1927.
V. Lacina se domnívá, že se jednalo o „zakolísání“ běžné v tržní ekonomice. LACINA, V.: Zlatá léta čs. hospodářství
1918–1929. Praha 2000, s. 85–95. Též: BRADÁČ, Z.: „Zlatá“ dvacátá léta. Praha 1983.
KÁRNÍK, Z.: České země v éře první republiky (1918–1938) Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky
(1918–1929). Praha 2003, s. 421.
LACINA, V.: Tempo růstu a etapy rozvoje hospodářství v meziválečném Československu. In: ČČH, 93/1995, s. 233.
Blíže: Národní shromáždění Republiky československé v prvním desetiletí. Praha 1928.
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la nová občanská koalice vedená opět Švehlou (říjen 1926–únor 1929) v nastoupeném kursu. Jednalo se o první „čistě“ pravicovou vládu (tedy bez socialistů), složenou z agrárníků,
lidovců, národních demokratů, živnostníků, dvou německých stran (agrárníků a lidovců)
a slovenských luďáků. Sociální demokracie sice do svého „akčního programu“ zařadila nové
sociální požadavky, jako starobní pojištění, závaznost kolektivních smluv, podporu stavební činnosti, zdravotní pojištění zemědělských dělníků a podobně, avšak k jejich prosazení
byla z vlády vlastní neakceschopností vyšachována.
Vláda občanských stran „slyšela“ na stížnosti ze strany drobných a středních podnikatelů (organizací průmyslníků a obchodníků), že pojistné pro ně představuje nadměrné zatížení. Zvláště u nich (a také u statkářů) docházelo k bojkotu zákona; zaměstnavatelé začali hromadně odhlašovat učně a čeleď z nemocenských pojišťoven, i když je nadále zaměstnávali.
Zejména živnostenská středostavovská strana organizovala protestní akce proti pojištění,
když požadovala jeho zavedení jako dobrovolné a dokonce usilovala o zachování nemocenského pojištění jen v některých oborech.20 Podobně agrárníci požadovali alespoň snížení
pojišťovacích příspěvků pro statkáře a vrácení válečných půjček. Společně s lidovci navrhovali, aby sociální pojištění bylo pro zemědělské dělnictvo zrušeno nebo prohlášeno za
dobrovolné. Využívali k tomu i tlaku svých odborových ústředen.21
V senátu již 14. října 1926 navrhoval agrárník Václav Donát, aby byl zřízen zvláštní sociálně pojišťovací výbor, jehož hlavním úkolem by bylo provést novelizaci zákona o sociálním pojištění. Senát tento návrh přijal a výbor zvolil. Následně dne 18. listopadu téhož roku podává lidovecký poslanec Josef Šamalík v poslanecké sněmovně návrh, aby se sociální
pojištění novelizovalo a „zlevnilo“. Dne 1. ledna 1927 přinášejí deníky vládních stran novoroční články, ve kterých se žádá novelizace pojištění. Tak například v agrárním Venkově
je publikován článek poslance Jana Dubického, v němž se žádá, aby se pojištění vztahovalo na zaměstnance teprve od 17 let, a aby „odpovídalo hospodářským možnostem naší finanční síly a výroby i potřebám státním“. V Národních listech Karel Kramář argumentuje, že
„nemáme ani prostředků, ani jakékoliv možnosti, abychom vyhazovali zbytečně peníze na
správu sociálních institucí“.
Trvalo pak celý rok, než 25. října 1927 přišel do vlády ministr sociální péče, lidovec Jan
Šrámek, s návrhem reformy, která předpokládala vyloučení z invalidního a starobního pojištění dělníky mladší 16 let (v úhrnném počtu zhruba 144 tisíc), domácí dělníky (v počtu asi
250 tisíc osob) a rovněž všechny sezónní dělníky (okolo 600 tisíc), čímž by se okruh pojištěnců snížil asi o dvě pětiny; celkově by zhruba jeden milion dělníků byl zbaven invalidního a starobního pojištění. Předloha navrhovala také snížit nemocenské podpory dělníkům,
kteří nebyli plně zaměstnáni, zemědělské čeledi a pomocnicím v domácnosti. K dosavadním
čtyřem třídám invalidního a starobního pojištění měla být zřízena nová, pátá třída pro zaměstnance s nejnižší mzdou. Tento návrh novely celkově snižoval dělnické důchody téměř
jedné čtvrtině sociálně nejslabších pojištěnců a naopak vyhovoval požadavkům zaměstnavatelů, kterým snižoval pojistné příspěvky. Šrámkova novela snižovala dělnické důchody
20
21

Svépomoc, roč. 33/18, 15. 9. 1926, s. 279. Též: WINTER, L. – ŠTERN, E.: Útoky na sociální pojištění. Praha 1927.
Též: POPEL, Z.: c. d., s. 40–42.
V roce 1925 vznikla sloučením dvou českých a dvou slovenských odborových jednot zemědělských a lesnických zaměstnanců nová odborová centrála – Republikánské ústředí zaměstnanecké (někdy označované jako „zelené odbory“), jež z původního počtu zhruba 50 tisíc členů v roce založení (1925) dosáhla na konci roku 1929 výše přes 78 tisíc. Lidová strana se odborově opírala o Říšskou všeodborovou komisi křesťanskosociální, která se utvořila po vzniku ČSR sloučením dvou již před válkou existujících ústředen; v roce 1929 dosahovala její členská základna čísla přes
83 tisíc. Podrobněji: ČAPKA, F.: Odbory v českých zemích v letech 1918–1938, c. d., s. 37–40, 80–81.
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24 % pojištěnců až o 600 Kč ročně, a to především těm nejchudším a sociálně nejslabším.
Vláda dále navrhovala, aby v představenstvech a dozorčích výborech pojišťoven měli zaměstnavatelé paritní zastoupení s pojištěnci.
Šrámkův návrh vyvolal projevy nesouhlasu dělnictva. První negativní reakce se objevily z iniciativy reformistických odborů od jara 1927, tedy ještě před vyhlášením návrhu. Na
sjezdu zástupců odborových organizací Československé obce dělnické (ČOD), Odborového
sdružení československého (OSČ) a Mezinárodního všeodborového svazu (MVS) svolaného na 2. duben 1927 na Slovanský ostrov do Prahy, se mj. požadovala samospráva ve všech
pojišťovacích ústavech a odmítala se jakákoliv změna ve stávajícím finančním rozložení.22
Přesto můžeme konstatovat, že boj dělnictva proti novelizaci zákona se rozvíjel povětšinou
živelně. Od listopadu 1927 se vytvářely v řadě měst společné „obranné výbory“ složené ze
zástupců socialistických stran a reformistických odborových organizací (mnohde i za účasti komunistických odborářů). Tak tomu bylo například ve Dvoře Králové, v Jihlavě,
v Kladně, v Mladé Boleslavi, v Kolíně a v Bohumíně; celkem bylo zaznamenáno na 120
těchto protestních akcí. Snaha po jednotném postupu byla mnohdy sabotována komunistickými zástupci v MVS.23 V Brně se konala 17. listopadu 1927 společná schůze odborových
organizací českých i německých reformistických stran a Čsl. obce legionářské, na níž byl
dohodnut společný postup proti zhoršení sociálního pojištění. Poprvé se koncem roku 1927
sešli i zástupci odborových ústředen, a to nejdříve 24. listopadu, podruhé 3. prosince.
Situace vedla 10. ledna 1928 Švehlovu vládu „panské koalice“ ke svolání porad o vládní
novele. Agrárníci mezitím pokračovali v organizování protestních rezolucí venkovských obcí. Další měsíce byly poznamenány intenzivním jednáním v parlamentě. K vyvrcholení protestních akcí došlo od února 1928. Manifestovalo se zejména v Praze, a to na Václavském
náměstí, na Staroměstském náměstí, na Smíchově, ve Vysočanech a v Libni. Reformistické
odborové ústředny uspořádaly 28. února na Slovanském ostrově v Praze společný mítink.
Po těchto velkých „akcích ulice“ se vláda dala na ústup. Vedle toho byla pověřena odborná komise při ÚSP projednáváním sporných otázek. Po sérii schůzek se zaměstnavateli
a po poradách mezi zástupci OSČ, ČOD a Ústředního svazu průmyslníků bylo dosaženo dohody, v níž byly uplatněny některé dílčí požadavky reformistických stran a odborů. Dne 20.
června 1928 se sešli agrárníci Bradáč a Malík, národní demokrat Kramář, lidovec Dolanský
a zástupce německých stran poslanec Stenzel se sociálními demokraty Hamplem a Wintrem
a s národními socialisty Tučným a Frankem, aby uzavřeli kompromisní dohodu o způsobu
řešení novely sociálního pojištění. Nový vládní návrh vypracovaný na podkladě tzv. návrhu
odborné komise v sociálně politickém výboru poslanecké sněmovny byl v září t. r. projednáván v plénu poslanecké sněmovny.24
Novela zákona byla přijata 12. října 1928 v senátu (vyslovilo se pro ni 72 senátorů, proti bylo 48 hlasů opozice) a následně 8. listopadu 1928 i v poslanecké sněmovně jako č. 184
22

23
24

Uvedené tři české odborové centrály disponovaly v sledovaném období (1926–1929) nejsilnějšími členskými základnami: z celkového průměrného počtu odborářů 1 650 tisíc členů bylo v OSČ organizováno zhruba 365 tisíc (22 %), k ČOD
se hlásilo 290 tisíc (18 %) odborářů a k MVS 165 tisíc (10 %). Přesněji: ČAPKA, F.: Odbory v českých zemích v letech
1918–1938. Brno 2008, s. 83. Též: Archiv Českomoravské konfederace odborových svazů (dále jen A ČMKOS),
Odborové hnutí ČOD v letech 1924–1926, Praha 1927; Odborové hnutí ČOD v letech 1927–1930. Praha 1931.
Tamtéž, Hospodářské poměry, sociální politika a odborové hnutí v letech 1926–1929. Zpráva k IX. sjezdu OSČ ve
dnech 21.–24, 9. 1930. Praha 1930, s. 143–148.
Byla to zejména sociální demokracie, která v propagandě argumentovala, že jejím přičiněním a také zásluhou s ní těsně
spojeným OSČ byla vláda nucena zmírnit zhoršující se podmínky zákona, které se zejména dotýkaly pojištění domáckých dělníků a mladistvých; u domáckých dělníků měli být vyloučeni z pojištění jen ti, kteří nevydělávali více než
60 Kč týdně, u sezónních dělníků se vyloučení z pojištění týkalo těch, kteří pracovali v roce nejvýše 90 dnů v roce.
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Sb. z. a n. Konečný verdikt přinesl podpis prezidenta republiky T. G. Masaryka. Touto tzv.
první novelou sociálního pojištění byl doplněn zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb.
z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Z obsahu novely upozorníme zejména na vynětí ze starobního a invalidního pojištění těch osob, které nepřekročily 16. rok svého věku a které vstoupily do námezdního poměru teprve po 1. lednu 1929.
Na druhé straně původní zákon přinesl několika pozitivních změn, zejména ve zkrácení čekací doby, v zavedení „výbavného“ a ve snížení nároku na vdovský důchod.25 Podle takto
platného zákona se vztahovala pojistná povinnost v pojištění na všechny osoby, které vykonávaly práce nebo služby na základě smluveného pracovního, služebního nebo učňovského
poměru, pokud tyto práce nebyly vykonávány jako vedlejší nebo příležitostné zaměstnání.
Pojištěnci byli zařazeni do 10 mzdových tříd, a to tak, že do nejnižší 1. třídy patřili ti, kdož
dostávali denní mzdu menší než 6 Kč, a naopak do nejvyšší 10. třídy náleželi všichni ti, kteří pobírali denní mzdu vyšší než 34,50 Kč.26
Pojištění zaměstnanců bylo doplněno pojištěním osob samostatně hospodařících.
Zatímco zákonem o pojištění zaměstnanců bylo upraveno společné pojištění invalidní a starobní s pojištěním nemocenským, omezilo se pojištění osob samostatně hospodařících jen na
pojištění invalidní a starobní. Bylo nadále postaveno na bázi dobrovolnosti, která byla zakotvena již v článku IX. novely o nemocenském pojištění z 15. května 1919, č. 268 Sb.
z. a n.27
Pojištění pro případ nemoci, které bylo uzákoněno pro dělníky a pro soukromé zaměstnance
vůbec, bylo rozšířeno i na zaměstnance veřejné správy, a to zákonem z 15. října 1925, který
vstoupil v platnost 1. srpna 1926. Podle něho byli pojištěni civilní zaměstnanci „ve službách
státu“, tedy příslušníci četnictva, učitelé obecných a občanských škol, zaměstnanci ve státní správě zemí, okresů a obcí, a také zřízenci fondů, korporací i ústavů jimi spravovanými. Vládním
nařízením z 16. července 1926 č. 144 Sb. z. a n. byla pojistná povinnost rozšířena i na duchovní. Vládním nařízením z téhož dne, č. 145 Sb. z. a n. bylo stanoveno nejnižší pojistné na částku
16 Kč, nejvyšší pak na 50 Kč.28
Po přijetí zákona o dělnickém pojištění se stala naléhavou reforma penzijního pojištění soukromých zřízenců, která byla naposled upravena zákonem ze dne 5. února 1920. Zejména platové třídy se staly neudržitelnými, neboť zvláště starším zaměstnancům nezajišťovaly žádné dostatečné zaopatření. Vytvořené dva parlamentní výbory k projednávání této problematiky společně se zvláštní meziministerskou komisí, vzniklou u Všeobecného penzijního ústavu, připravovaly odborný návrh na reformu penzijního zákona. Vedle toho pracovaly další dva podvýbory, z nichž jeden se zabýval otázkou penzijního pojištění, a druhý otázkou nemocenského pojištění soukromých zaměstnanců. Výbory zasedaly až do počátku roku 1929, kdy ukončily svou
práci. Nový přijatý zákon č. 26 z 21. února 1929 pro soukromé zaměstnance ve „vyšších službách“ rušil dosavadní zákony a postavil jejich pojištění na nové základy. Těmto osobám byly
zvýšeny dosavadní vyplácené dávky a došlo u nich k zavádění nových finančních položek, jako vdovských důchodů, důchodů rodičům, nemocenského pojištění důchodcům a výbavného
provdávajícím členkám. Rovněž byl rozšířen okruh pojištěnců o nové profesní kategorie,
25

26
27
28

Čekací doba byla zkrácena na 100 týdnů, pro ženy-pojištěnky byla zavedena jednorázová dávka coby „výbavné“ po
vstupu do manželství. Vdovský důchod také náležel vdově starší 65 let nebo vdově, která pečovala nejméně o dvě děti, které měly nárok na sirotčí důchod. Počet mzdových tříd byl zvýšen o jednu třídu a zvyšovací částky byly stanoveny pro každou mzdovou třídu pevnými částkami, a to od 0,60 Kč do 1,75 Kč za příspěvkový týden ročně.
POPEL, Z.: c. d., s. 48–56.
DOBIÁŠ, K.: c. d., s. 43–44, 55–60.
Tamtéž, s. 47–49.
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například o zaměstnance divadelních podniků, jasněji omezoval povinnosti pojištěnců v kategorii obchodních zástupců a dalších menších pracovních kategorií. Bylo stanoveno 11 tříd služného, a to až do nejvýše započitatelného ročního služného 42 tisíc Kč (dosud bylo 16 tříd, s nejvyšší částkou 9 tisíc Kč).
Když byly zákonem o sociálním pojištění (ze dne 9. října 1924) vyloučeny osoby starší
60 let z pojišťovací povinnosti, a tudíž také z nároku na důchod, domáhalo se OSČ, aby došlo zvláštním zákonem k starobní podpoře pro tyto přestárlé vyloučené občany z pojištění.
OSČ vydalo 29. dubna 1926 prohlášení („dobrozdání“), které v upravené podobě bylo nakonec 21. března 1929 přes odpor vládních poslanců parlamentem schváleno v podobě zákona č. 43. Podstatou tohoto zákona bylo poskytování starobní podpory osobám, které dovršily 65. roku věku ve výši 500 Kč ročně.29
Hospodářská konjunktura přinášela vedle uspokojování nad lepšícími se hospodářskými
poměry i odpor vůči stupňování intenzity práce a dalším jevům, které provázely racionalizaci
práce.30 Odborové centrály svými kritickými postoji upozorňovaly na řadu neduhů, a to zejména ve zdravotní péči zaměstnanců, které sebou přinášel technický rozmach a modernizace
výroby. Zvyšování produkce vedlo jak ke snižování počtu zaměstnanců, tak k zániku mnohých
podniků, což ve svém důsledku znamenalo, že se zcela nepodařilo odstranit nezaměstnanost.
Když se na podzim 1926 projevil vzestup nezaměstnanosti a současně nárůst cen základních
životních potřeb, předložila 14. září t. r. delegace OSČ spolu se zástupci nejsilnější německé
odborové ústředny Zentralgewerkschaftskommission des deutschen Gewerkschaftsbundes in
der Tschechoslowakei (DGB, v roce 1927 se obě tyto sociálně demokraticky orientované centrály spojily) premiéru Janu Černému „pamětní spis“.31 V něm se upozorňovalo na neutěšené
poměry v českých zemích, zejména pak v pohraničí, a to v hornictví (od roku 1924 bylo propuštěno 21 710 zaměstnanců oboru), dále v textilním průmyslu (s pronikavým vývozním charakterem), v kovoprůmyslu, ve sklářském, stavebním i kožedělném průmyslu; tam všude docházelo k zastavení výroby řady firem a k stálému omezování výroby.32
Již předtím se ozývaly reformistické odbory proti Černého vládě, která převzala „stabilizační program“ předchozího Švehlova kabinetu a rozšířila jej o některá další úsporná opatření. Jednalo se zejména o zavedení pevných agrárních (obilních) cel, o tzv. kongruu (státní záruku minimálních platů duchovních), o daňovou reformu a o zavedení 18-měsíční
vojenské prezenční služby. Proti nim se zvedla v prvních měsících roku 1926 vlna demonstrací a protestních stávek, na jejichž organizování se podílely reformistické odbory. Hnutí
odporu pokračovalo i po pádu Švehlova kabinetu.
Odboroví předáci OSČ za účelem snížení přímých daní jednali na ministerstvu financí,
přičemž se jim podařilo dosáhnout v dubnu 1927 vydání výnosu ministerstva o úlevách při
placení daní z příjmu, předepsaných z pevných služebních požitků, tj. pro úředníky a zřízence. OSČ také intervenovala ve věci sanace hornického pojištění, protože hornické bratrské
pojišťovny hospodařily (s výjimkou mostecké pojišťovny) s finančním schodkem. Sanační
29
30

31
32

A ČMKOS, Hospodářské poměry, sociální politika a odborové hnutí v letech 1926–1929, c. d., s. 142.
Tamtéž. V zápise ze zasedání tohoto sjezdu OSČ se na s. 78 v projevu generálního tajemníka OSČ R. Tayerleho
uvádí: „Racionalizace tak, jak se u nás často provádí, znamená jen větší vykořisťování pracovní síly a větší nezaměstnanost.“ Podle něj bylo třeba bránit se racionalizaci, „jež nepřispěje k pravidelnějšímu zaměstnání, vyšší mzdě
a levnější ceně výrobku“.
Nejsilnější německá odborová centrála DGB měla evidováno v druhé polovině dvacátých let (před sloučením s OSČ)
zhruba 200 tisíc členů.
K problematice nezaměstnanosti v letech první republiky: NEČAS, J.: Nezaměstnanost a podpůrná péče v Československu. Praha 1938.
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akce byla schválena ministerskou radou již v únoru 1927, kdy byl upraven návrh na důchodový věk 65 roků; dosud byl stanoven na 55 roků a 30tileté zaměstnání v hornictví nebo na
60 let věku a 15 let práce v oboru. K zhoršení mělo dojít ještě v nároku na vdovský důchod
(dosud byl bezpodmínečný), po změně měl nastat při invaliditě vdovy nebo v 65. roku jejího věku nebo při péči o dvě a více dětí. Horníci připravovaná sanační opatření odmítali
a na podporu svých postojů dokonce vyhlásili na den 24. března 1927 jednodenní všeobecnou stávku.33 Podobně se OSČ postavilo proti záměru ministerstva železnic zdražit jízdné
o 20 %. Stálou podporu odborářů vyvolávala úprava platových a některých služebních
poměrů státních zaměstnanců, která již od roku 1925 byla v popředí pozornosti vedení OSČ;
k vyvrcholení aktivit v této oblasti došlo v roce 1926.34
Uvedené kroky obou českých socialistických odborových centrál (OSČ i ČOD) korespondovaly s představami lídrů sociální demokracie a národně socialistické strany, že skončilo období velkých sociálních zápasů. Nyní (prý) nastupuje doba, kdy hlavním úkolem
dělnictva by se mělo stát zvyšování účasti odborových předáků v hospodářských orgánech
na organizaci a řízení výroby. Touto cestou měl být zajištěn přechod k „hospodářské demokracii“. V souvislosti s tím se dostávala do popředí i otázka účelnosti stávek a podobných
nátlakových aktivit. Odboroví předáci zdůrazňovali cestu jednání se zaměstnavateli a státními orgány jako schůdnost k dosažení potřebných sociálních a mzdových priorit. Řada odborových bossů zasedala v nejvyšších zákonodárných a výkonných státních orgánech.35
Z předchozího výkladu vyplývá, že díky zavedení zákona o invalidním a starobním pojištění dělníků, vdovských a sirotčích důchodů a výbavného se Československo zařadilo mezi přední státy v Evropě v oblasti sociální politiky. Přispěla k tomu i skutečnost, že do konce roku 1928
československý stát ratifikoval devět mezinárodních smluv o ochraně dělnictva, v lednu téhož
roku pak byly zaregistrovány další dvě úmluvy o nemocenském pojištění.36 Těmito jedenácti
úmluvami zaujalo Československo 13. místo ve světovém srovnání.37 Vedle těchto úmluv usnesených na mezinárodních konferencích byly sjednány některé další úmluvy v oboru sociálního
pojištění, ve věci odškodnění pracovních úrazů, podpor v nezaměstnanosti apod. Právě ve „zlatých letech“ prosperity, tj. v době hospodářské konjunktury ve druhé polovině dvacátých let, se
povinné nemocenské pojištění vztahovalo přímo na 3 a půl milionu zaměstnanců plus i na jejich rodinné příslušníky. Dohromady tak bylo „pod deštníkem“ pojištění v případě nemoci zahrnuto přes sedm milionů obyvatel, tedy přibližně jedna polovina všech občanů republiky.

doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Katedra historie
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 9
603 00 Brno
Česká republika
e-mail: capka@ped.muni.cz
33
34
35
36
37

A ČMKOS, Hospodářské poměry, sociální politika a odborové hnutí v letech 1926–1929, c. d., s. 142–144.
Odborové sdružení československé, roč. XXXI, 1927, č. 13–14, s. 167–169.
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Na 1. místě stanulo Lucembursko (podepsalo 25 úmluv), následované Belgií (19), Bulharskem (16), Kubou (16),
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Blíže: DEYL, Z.: Sociální vývoj Československa 1918–1938. Praha 1985, s. 103. Tentýž: Sociální politika Československa v české dobové literatuře 1918–1938. In: Sborník k dějinám 19. a 20. století, 2/1972, s. 148–166.
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ПРАЖСКИЙ СЛАВИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«SLOVANSKÝ PŘEHLED» О ПОЛИТИКЕ ПОЛЬШИ
В ОТНОШЕНИИ БЕЛОРУССКОГО МЕНЬШИНСТВА
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД
КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО
The article analyzes the coverage of the Belarusian national minority in Poland during interwar
period and policy of the official Warsaw towards Belarusians in Poland on pages of the Praguebased scientific journal “Slovanský přehled”, which was one of the main Czechoslovak academic
periodicals in the field of Slavonic studies. “Slovanský přehled” voiced criticism about discrimination
of Belarusian minority in interwar Poland especially in the field of education, culture and mass media.
Key words: Belarusian minority; interwar Poland; national rights; discrimination.
Положение белорусов в межвоенной Польше постоянно привлекало внимание
авторитетного пражского славистического журнала «Slovanský přehled» (Славянское
обозрение), который в специальной рубрике «Белорусы в Польше» подробно информировал
чешскую и славянскую общественность о белорусской национальной жизни в Польше на
протяжении всего межвоенного периода. Примечательно, что автором значительного числа
обзорных статей о положении белорусского меньшинства в Польше был известный
чехословацкий славист, основатель и многолетний главный редактор Адольф Черны.
В первом послевоенном номере журнала, изданном после окончания Первой мировой
войны и образования независимой Чехословакии, была опубликована пространная статья
известного украинского историка и политического деятеля Д. Дорошенко «Белорусы, их
движение и литература», в которой отмечалось, что белорусы, вероятно, более других
народов Восточной Европы пострадали от ужасов «Великой войны», означавшей
колоссальные изменения в исторических судьбах белорусского народа.1 Комментируя
белорусское национальное движение после Первой мировой войны, провозглашение
Белорусской народной республики (БНР) и её последующее развитие, Дорошенко
обращал внимание на отсутствие у нее «реальных сил» и констатировал, что «всё
революционное движение в 1917 г. происходило лишь на поверхности белорусской жизни;
широкие массы оставались пассивными…».2
После восстановления независимой Польши в 1918 г. и в ходе последующей польской
экспансии на восток, по словам Дорошенко, проявилось «крайне враждебное отношение»
поляков к белорусскому движению, которое «своей социалистической направленностью
угрожало доминированию польских землевладельцев в данном регионе… Польские власти
начали настоящую войну с белорусскими организациями… Тысячи людей были арестованы;
из 153 белорусских школ на западе Белоруссии, ранее занятой немцами, осталось только
17».3 Дорошенко отмечал, что заключенный в марте 1921 г. Рижский мир между Польшей
1
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и Советской Россией разделил белорусские этнические земли между четырьмя
государствами; при этом положение белорусов в составе Польши и в СССР, по его мнению,
в значительной степени отличалось. «Slovanský přehled» обращал внимание на то, что после
Рижского мира 1921 г. Советская Белоруссия включала лишь небольшую часть белорусской
этнической территории и что образование БССР стало, как указывалось в журнале, «чисто
политическим маневром против Польши».4 Последующее территориальное укрупнение
БССР в 1924 г. за счет присоединения к ней белорусских этнических земель, ранее
входивших в состав Советской России, по словам Дорошенко, было попыткой «московских
большевиков» использовать белорусское национальное движение в своих интересах,
превратив БССР «в Пьемонт для белорусского населения Польши».5
Примечательно, что советская политика «белорусизации», проводившаяся в БССР
в 1920-е годы, оценивалась пражским славистическим журналом как процесс, вызванный,
главным образом, соображениями советской «высокой политики» и призванный
стимулировать и укреплять симпатии белорусского населения Польши к Советскому
Союзу. В то же время в журнале констатировалась поверхностность политики
«белорусизации», обусловленная «молодостью и слабостью белорусского национального
движения».6 В качестве примера, в частности, указывалось на то, что в 1924 г. ЦИК БССР
состоял из 3 евреев, 3 русских, 2 поляков, 1 латыша и только 4 белорусов, из которых лишь
нарком просвещения Игнатовский был, по словам журнала, «белорусом не только по
происхождению, но и по своим национальным взглядам».7 Кроме того, «Slovanský přehled»
отмечал, что белорусский язык в государственной и общественной жизни Советской
Белоруссии играет второстепенную роль; недавно открытый Белорусский государственный
университет с его 46 профессорами и 3444 студентами является белорусским только по
названию, поскольку «большинство студентов в нем составляют евреи».8
Первые годы пребывания западнобелорусских земель в составе возрожденной Польши
привлекли пристальное внимание пражского журнала и оценивались в целом критически.
«Пока что взаимные отношения представляют собой неутешительное явление, – писал
«Slovanský přehled» об отношениях между польскими властями и белорусами в конце 1925
г. – Поляки не доверяют белорусам, подозревая их в большевизме; белорусы не доверяют
полякам, опасаясь с их стороны полонизации и экономического господства. Очевидно,
будет необходимо больше времени и больше мудрости с обеих сторон, чтобы добиться
гармоничного сосуществования…».9
Редакция пражского славистического журнала, будучи хорошо информированной
о положении белорусского меньшинства, подробно сообщала чешской общественности
о конкретных проявлениях дискриминации белорусов в Польше. Так, «Slovanský přehled»
подробно информировал своих читателей о речи белорусского депутата ксендза
А. Станкевича в польском сейме, в которой констатировалось, что сельские районы на
территории Западной Беларуси «лишены даже той тени самоуправления, которая
существовала при царской власти».10 Станкевич указывал на то, что местная
администрация, включая старост, не избирается населением, а назначается властями
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и представляет собой в подавляющем большинстве случаев пришлый элемент; при этом,
по словам Станкевича, поведение администрации и полиции по отношению к местному
населению «напоминает худшие царские времена», а самыми распространенными
методами правления являются «террор, провокации, доносы… и массовые аресты.
Вопреки законам, использование белорусского языка преследуется…».11 По мнению
белорусского ксендза Станкевича, положение польских школ в Советской Белоруссии
и в Литве было намного лучше, чем положение белорусских школ в Польше.12
Большое внимание «Slovanský přehled» уделял состоянию белорусской прессы
в Польше, отмечая крайне тяжелые условия ее существования и постоянную
дискриминацию со стороны польских властей. По данным пражского журнала, с 1922 по
начало 1926 г. польскими властями было по различным поводам постепенно закрыто 13
белорусских газет и журналов; при этом издание газет «Наша будучыня», «Нашае
жыцьцё», «Воля народу» и «Искра» было прекращено в самом начале их существования
еще до выхода в свет десятого номера данных периодических изданий.13
Пристальное внимание обращал «Slovanský přehled» и на сложные отношения между
различными белорусскими политическими группировками в Польше, констатируя в начале
1927 г. углубление противоречий между двумя основными политическими течениями
белорусов в Польше – рабоче-крестьянской Громадой, с одной стороны, и христианскими
демократами и крестьянским союзом, с другой стороны. «Slovanský přehled» характеризовал
данное противостояние как «борьбу правицы и левицы».14 При этом Громада в процессе
своей политической эволюции, по словам журнала, все больше приближалась к «правоверному
московскому коммунизму». Чехи отмечали, что единственное объединяющее оба
направления начало состоит в широко распространенном недовольстве дискриминацией
белорусского национального меньшинства, прежде всего в сфере образования.15 В качестве
примера нарушений прав белорусов в области образования пражский журнал ссылался на
открытое письмо «Общества белорусской школы» маршалу Ю. Пилсудскому. В письме
говорилось о том, что, несмотря на всевозможные препятствия со стороны администрации,
населением было подано столько деклараций за белорусские школы, что, в соответствии
с законодательством, в прошедшем учебном году должно было быть открыто более 400
белорусских школ. Однако в действительности в явном противоречии с поданными
декларациями не было открыто ни одной белорусской школы.16
Большое внимание «Slovanský přehled» уделил разгрому рабоче-крестьянской Громады
польскими властями, сообщив об аресте 15 января 1927 г. ее лидеров Б. Тарашкевича,
С. Рак-Михайловского и П. Волошина. По мнению пражского журнала, действия польской
администрации против Громады были проведены в рамках целенаправленной
антикоммунистической акции, одновременно ударив и по другим важным культурным
и экономическим структурам белорусов в Польше, включая банк, гимназию и «Общество
белорусской школы».17 Основная причина репрессий против Громады, по мнению чехов,
состояла в том, что попытки создания белорусских «карманных» политических партий
пропольской направленности Варшаве в целом не удались, в то время как Громада смогла
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«объединить в своих рядах более 90 000 организованных членов и была на пути
к обретению монопольного политического влияния в Западной Белоруссии. По этой
причине, – отмечал «Slovanský přehled», – правая пресса с виленским помещичьим
органом «Слово» во главе давно добивалась ликвидации Громады».18
Вместе с тем, «Slovanský přehled» отмечал критическое отношение части польской
общественности к официальной политике Варшавы в отношении национальных
меньшинств. В начале 1928 г. «Slovanský přehled» привел на своих страницах мнение
издававшегося в Вильно польского «Kuriera Wileńskogo», который 15 сентября 1927 г.
отмечал, что «ирредентистская деятельность Громады являлась следствием неверной
школьной политики… в отношении к белорусскому населению».19 Здесь же пражский
славистический журнал информировал о продолжавшейся практике частой конфискации
белорусской прессы. Так, за первые несколько месяцев 1928 г. газета «Селянская нива»
конфисковывалась властями трижды; первый номер газеты «Сила працы»,
зарегистрированной в феврале 1928 г., был конфискован сразу же после своего выхода
в свет.20 Оценивая деятельность белорусского меньшинства в Польше в 1920-е годы, «Slovanský přehled» отмечал, что наиболее весомым успехом на поле парламентаризма было
завоевание белорусами в ходе ноябрьских выборов 1922 г. 12 мест в сейме и 3 мест
в сенате; однако «больше побед не было; белорусские требования не выполнялись. Сейчас
на все белорусское население в Польше имеется лишь 4 гимназии и несколько начальных
школ… Поэтому усиливалась оппозиция и наибольшую популярность завоевала рабочекрестьянская Громада, которая, впрочем, была очень быстро распущена, а ее представители
в парламенте арестованы…».21
Критическое отношение журнала к белорусской политике польских властей заметно
усилилось в 1930-е годы. Чехи связывали усиление дискриминации белорусского
меньшинства в Польше с тем обстоятельством, что в сентябре 1934 г. официальная
Варшава устами министра иностранных дел Бека заявила в Женеве о том, что Польша не
признает для себя действие международных соглашений о правах национальных
меньшинств.22 Одним из конкретных последствий данного шага стало усиление
репрессий в отношении белорусской прессы. «Slovanský přehled» констатировал в 1936 г.,
что «судебные процессы против белорусских газет стали обыденным явлением. Редактор
«Нового шляха» В. Козловский был в 1935 г. осужден на 4 недели тюрьмы и 100 злотых
штрафа за стихи, конфискованные в данном издании. По этой же причине был осужден
редактор «Шляха моладзи» Найдюк на 2 недели тюрьмы и 50 злотых штрафа… Доктор Ф.
Гришкевич за конфискованные стихи и Й. Кепель за статью были осуждены на месяц
тюрьмы и 100 злотых штрафа… В чешской прессе уже обращалось внимание на то, –
язвительно замечал «Slovanský přehled», – что особой «симпатией» польского
правительства пользуются те белорусские деятели, которые учились в Праге. Так, доктор
А. Станкевич был лишен места профессора в белорусском отделе государственной
гимназии в Вильно и, скорее всего, будет переведен в начальную школу в отдаленной
деревне…».23 Единственной положительной новостью из западнобелорусских земель
в составе Польши было, по мнению «Slovanský přehled», решение виленского
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православного епископа о преподавании Закона Божьего на белорусском языке, принятое
7 октября 1936 г.
Во второй половине 1930-х годов «Slovanský přehled» констатировал общее «падение
морали» на западнобелорусских землях, что нашло свое выражение «в убийствах,
грабежах и других частых преступлениях».24 Причины этой деморализации пражский
журнал связывал с тем, что белорусское население «не могло найти справедливости
у польских властей… В целом можно утверждать, – заключал «Slovanský přehled», – что
белорусы как народ являются в Польше бесправными. Ни польские власти, ни польская
общественность не сотрудничают с белорусским меньшинством».25
Последовательная и целенаправленная ликвидация белорусских национальных
организаций в Польше в конце 1930-х годов вызвала крайне критическую реакцию пражского
журнала, который отмечал, что «под предлогом «симпатий к коммунизму» или «угрозы для
безопасности» имеет место сплошное преследование всего белорусского».26 В частности,
«Slovanský přehled» подчеркивал, что в конце 1936 г. «были ликвидированы «Белорусский
институт экономики и культуры» и «Товарищество белорусской школы»; в начале 1938 г.
староста Вильно Черниховски принял решение прекратить деятельность Белорусского
национального комитета. Одновременно были проведены обыски в редакциях белорусских
газет «Христианская думка», «Самапомач», «Шлях моладзи»… Молодой поэт М. Танк за
свой поэтический сборник был осужден 9 февраля 1938 г. на 6 месяцев тюрьмы…».27
Ставка официальной Варшавы на усиление репрессий в отношении белорусского
меньшинства, столь ярко проявившаяся в конце 1930-х годов, вызывала удивление пражского
славистического журнала, полагавшего, что это противоречит реалиям и политической
логике. Вместо того, чтобы опереться на белорусское население Виленщины в условиях
претензий Литвы на Вильно и Виленский край, польское правительство, по словам журнала,
«проводит последовательную политику ассимиляции кресув всходних».28
Примечательно, что с мнением пражского славистического журнала, высказанным
в конце 1930-х годов, солидарен современный польский исследователь из Белостока Е.
Миронович. По мнению Е. Мироновича, «ориентация польского правительства на
возможность решения белорусской проблемы путем ассимиляции белорусов и ликвидации
белорусских структур оказалась противоречащей интересам государства. Не только советская
пропаганда, но и практическая политика властей привела к усилению среди белорусского
населения тенденций радикальной антигосударственной оппозиции».29 Данное
обстоятельство в значительной степени объясняет поведение белорусского населения
Западной Белоруссии в роковой для польского государства день 17 сентября 1939 г.
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UKRAIŃSKI PIEMONT NA RUSI (UKRAINIE) KARPACKIEJ
W DOBIE AUTONOMICZNEJ
MICHAL JARNECKI
Subcarpathian Ruthenia in the time crisis and disintegration Republic didn’t play main role. It
was even one of the weaked elements of Czechoslovakia. Political and ethnic conflicts in this
area have given new Arguments and Propaganda for III Reich and Hungary. The troubled to this
moment Russo and Ukrainophiles camps for a moment connected themselves for effective
Pressure to Introduce of Autonomy. This fact was successfully in the beginning of October 1938.
After few weeks came on the final Confrontation two orientations. Ukrainophiles have helped to
unmask first Prime Minister Autonomy Government – A. Brody as Hungarian spy. His function
has taken over leader of antagonist, A. Wołoszyn. At this moment the Ukrainisation Phenomenon
small country yielded the Speed. Ukrainians have tried irreversible facts and to built base the
State – Ukrainian’s Piemont. It awaked the anxiety Poland and Hungary. Both countries wanted
to destabilize the Autonomy State. Hungary has cached earlier part of Ruthenia – after First
Vienna arbitrage. Ukrainian naïve trusted in the III Reich protection. Hitler decided finally for
annexing Subcarpathian Ruthenia by Hungary in March 1939. In spite of declaration of
Independence, Hungarian troops have occupatied all Ruthenia territory.
Key words: Subcarpathian Ruthenia; Autonomy; October 1938; Annexing by Hungary in March
1939.
Oczekiwana autonomia stała się wreszcie faktem. Pierwsze dni autonomicznego kraju od
pierwszych dni najpierw faktycznego, a potem (od listopada 1938) już sformalizowanego jego
statusu, były niezwykłe trudne. Należy przypomnieć dramatyczną sytuację międzynarodową,
poczucie zagrożenia towarzyszące lokalnym politykom i skomplikowane realia wewnętrzne.
Kryzys czechosłowackiego państwa ożywił etniczne napięcia i aspiracje. Skłócone zazwyczaj
orientacje rosyjska i ukraińska dokonały czegoś w rodzaju zawieszenia broni, ale dynamicznie
rozwijające się wypadki pokazały doraźny tylko wymiar porozumienia. Uaktywnili się licząc na
połączenie z macierzą karpaccy Węgrzy. Niejasne stanowisko zajmowali zwolennicy opcji rusnackiej, niejednokrotnie sympatyzując w nowych okolicznościach z Węgrami. Odżył problem
uregulowania granicy z cieszącą się także autonomią Słowacją.
Autonomiczny rząd w pełnym składzie po raz pierwszy obradował 15. 10. 1938 r. Baczyński przez kilka dni przebywał w Pradze, zaś Fencik rozpoczął w Prešovie rozmowy na temat granicy Rusi i Słowacji. W swoim pierwszym przemówieniu w nowej roli, premier Brody nalegał
na przyłączenie „ruskich okręgów“ w Karpatach, w „jeden wolny kraj od Popradu do Cisy“1.
Niezależnie od złożenia przysięgi premierowi przez sekretarzy stanu (Wołoszyn i Pjeszczak),
ustalenia zakresu kompetencji resortów, podjęta została decyzja aby akty lokalnego prawa stanowione przez przyszły Soim i decyzje rządu były publikowane w specjalnym „Urjadovym visnyku“. Tymczasem rozmowy ze słowackimi władzami utknęły w martwym punkcie. Lokalne
społeczności Rusinów, szczególnie aktywne w Medzilaborcach, Krasnym Brodzie, Njagowie
1

MAGOCSI, P. R.: Shaping of a National Identity. Cambridge (Mass.) – London 1978, s. 238.
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i Stropkovie zwracały się z postulatami przyłączenia do autonomicznego Karpacia, co oczywiści spotykało się z negatywnymi reakcjami rządzących ludaków. W Medzilaborcach doszło nawet
do aresztowań i zwolnień z pracy. Zajścia miały miejsce także v Svidniku, gdzie do tłumu przemówili Fencik i Pjeszczak2. Na kolejnym posiedzeniu, 18.10.1938 r. gabinet Brodyego na wniosek Fencika powołał komisję do rokowań ze Słowakami oraz wystosował protest do słowackiego premiera Tiso przeciwko represjom wobec zwolenników połączenia z Rusią3. Według
słowackiego badacza L. Suško, premier nieoficjalnie miał też zacząć skłaniać się do idei plebiscytu na terenie wschodniej Słowacji, nie bez inspiracji Węgrów, a Fencik miał rozpocząć akcję
zbierania podpisów w tej sprawie4. Silna pozycja w życiu społeczno-gospodarczym Węgrów
i madziaronów, niejednoznaczne postawy części Rusnaków dawały nadzieję, iż plebiscyt może
przebiegać po myśli pomysłodawców. Przyłączenie części choćby terenów wschodniej Słowacji, byłoby wstępem do ich aneksji przez Budapeszt, którego apetytom na cały kraj po drugiej
stronie Tatr Berlin postawił w tym przypadku tamę.
Wołoszyn podniósł kwestię celowości utworzenia podkarpackiego centrum pomocy społecznej. Zapadła również decyzja o likwidacji czeskich szkół. Podczas tego spotkania została też
zalegalizowana działalność tzw. Deutsche Partei, karpackiej filii NSDAP i zgoda na rozpowszechnienie Mein Kampf5. Innym symbolicznym krokiem stała się decyzja, podjęta dwa dni
później, wprowadzenia jako państwowych – języków: ukraińskiego i rosyjskiego6.
Ostatnie, trzecie posiedzenie kierowanego przez Brodyego gabinetu odbyło się w dniach
22.–23. 10. 1938 r. Położenie międzynarodowe komplikowało się coraz bardziej, rosło też wewnętrzne napięcie. Zostało zdominowane przez analizę sytuacji politycznej na Rusi i wokół niej
z podkreśleniem zagrożenia ze strony Węgier, wysuwających roszczenia terytorialne wobec obszarów słowackich i karpackich. W tle toczyły się przecież rozmowy w Komarnie (Komarom).
Padły wnioski, aby zwrócić się do Niemiec i Włoch z prośbą o interwencję dyplomatyczną,
w celu pozostawienia dwóch głównych miast Rusi: Użhorod i Mukaczewo w jej granicach oraz
wpłynąć na Pragę, żeby „usztywniła“ swoje stanowisko i wysłać do Budapesztu własną delegację w celu prowadzenia negocjacji w składzie z S. Fencikiem i E. Baczyńskim7. Kończąc posiedzenie, drugiego dnia obrad rząd podjął uchwałę, aby konflikty terytorialne zostały rozstrzygnięte środkiem zapożyczonym z demokracji bezpośredniej, drogą powszechnego głosowania,
czyli plebiscytu. Obejmowałby obszary uchodzące za sporne między Rusinami, Węgrami i Słowakami. Podpisali się pod tym dokumentem wszyscy członkowie autonomicznego gabinetu,
łącznie z Wołoszynem i Rewajem, którzy potem kontestowali tą decyzję. W tekście zwracano
uwagę na wielowiekowe tradycje zgodnego współżycia na Rusi różnych nacji. Dokument został
wysłany do rządów Czecho-Słowacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rumu-

2

3
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VANAT, I.: Narysy novitnoj istoriji Ukrajinciv schodnij Slovačiny. t. 2. Prešov 1985, s. 29–32, autor relacjonuje wiece, uchwały lokalnych rad narodowych i stanowisko preszowskiej Ruskiej Narodowej Rady i niezadowolenie słowackich władz; ŠVORC, P.: Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období
(1919–1939). Prešov 2003, s. 363–366, oprócz uchwał rady z Prešova i odpowiedzi na jej apel niektórych rad lokalnych, np. nawet ze Starej Lubovni, przedstawia jak sprawę widziały władze słowackie.
W skład komisji obok S. Fencika wchodzili: Mykoła Farinicz (filolog), Petro Sowa (etnograf), Stefan Gojdicz statystyk i geograf), Teodor-Fedor Rajkowicz (specjalista od spraw religii), In: Deržavnyj archiv Zakarpatskij oblasti (DAZO),
f. 3/2 c, op. 1, od. zb. 6, ark. 13.
SUŠKO, L.: Podkarpatská Rus ako autonomna krajina pomnichovskej ČSR. In: Česko-slovenská historická ročenka
97. Brno 1997, s. 157–158.
Nova svoboda, 21. 10. 1938.
MAGOCSI, P. R.: s. 238 i SUŠKO, L.: s. 157.
Nova svoboda, 26. 10. 1938.
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nii i Jugosławii8. Gabinet Brody’ego, tym samym przekroczył swoje kompetencje, ponieważ
kwestia stosunków międzynarodowych na mocy czechosłowackiej konstytucji pozostawała zastrzeżona dla rządu centralnego. Także jeden z rozdziałów (10) traktatu w Saint-Germain ujmował sprawę jasno, iż terytorium Rusi nie mogło zostać zmienione wewnętrznymi regulacjami,
jedynie na mocy międzynarodowych ustaleń9. Wzmocniło to tylko zastrzeżenia wobec osoby
premiera i jego politycznej linii. Już wcześniej istniały wątpliwości co do jego aktywności
i współpracy z Budapesztem, a teraz tylko mogły ulec wzmocnieniu. Polityczni rywale i nieufne wobec niego kręgi praskie, nie mogły nie wykorzystać nadarzającej się okazji, aby w niego
uderzyć. Negatywne opinie o nim krążyły od dawna, teraz wystąpili z nimi i sugestiami zdrady
ukraińscy politycy, wrogo odnoszący się także wobec Fencika. Konkretnie ich narzędziem stał
się Ojtol Witoszyńskij z galicyjskiego UNDO, który poruszył tą kwestię podczas rozmowy
w czechosłowackim MSZ, już 17. 10. 1938 r. Nie ukrywał, że występuje również w imieniu diaspory ukraińskiej10. Ukrainofilowie byli pryncypialni w stosunku do ewentualności związku
z Węgrami i Polską, mówiąc tutaj zdecydowane „nie“. Spór pomiędzy dwoma słowiańskimi orientacjami wchodził w fazę decydującą i był w pewien sposób odzwierciedleniem ścierania się
w kwestii rewindykacji granicznych Węgier i III Rzeszy broniącej wówczas twarzy i kruchego
monachijskiego ładu11. Praga uzyskała dodatkowe argumenty, gdy z żądaniami oddania części
słowackich obszarów w ciągu 3 dni oraz plebiscytu i poddania losów Rusi arbitrażowi Niemiec
i Włoch, wystąpili sami Madziarzy w nocie z 25 października. Czyżby nad Dunajem byli pewni
pozytywnej opinii ? Minister spraw zagranicznych František Chvalkovský zaprosił do Pragi
członków autonomicznych rządów na Słowacji (m.in. zjawił się sam Tiso) i na Rusi (przybyli
Brody, Rewaj i Baczyński). Większość uczestników spotkania-łącznie z Baczyńskim i Rewajem,
opowiedziała się za arbitrażem dwóch faszystowskich państw, co do całości terytorialnych sporów i wykluczyła plebiscyt sugerowany przez Węgrów. Tylko premier Brody miał odmienne
zdanie, uważając że regulacja granicy czechosłowacko-węgierskiej powinna odbyć się równocześnie z ostatecznym ustaleniem granicy pomiędzy Słowacją a Rusią. Wnosił o zwłokę w tej
kwestii do posiedzenia rusofilskiej CRRN lub gdyby do tego nie doszło, do przeprowadzenia
plebiscytu pod międzynarodowym nadzorem12. Zaiste dziwny to był zbieg okoliczności. Ukraińscy aktywiści, zwłaszcza dynamiczny Julian Rewaj, doprowadzili do odpowiedniej uchwały
„Pierwszej“ R-UCNR i wykorzystali swoją szansę w kompromitacji ówczesnego lidera rusofilskiego obozu. W nowej sytuacji bezlitośnie ujawnili i podsunęli Pradze dowody zdrady. Współgrały z danymi uzyskanymi z wywiadu. Niekoniecznie były wszystkie rewelacjami, ponieważ
wcześniej niektórych domyślano się, chłodno kalkulując. Pewne jednak okazały się porażające,
jak np. obietnice nadania Brodyemu tytułu barona po przyłączeniu do korony św. Stefana i dotacjach miesięcznych rzędu 50 tysiecy pengő13. Zwyczajnie Brody „podłożył“ się swoją mało skrywaną agenturalną działalnością na rzecz Węgier i tolerowaniem takich postaw w swej partii.
Następnego dnia (26. 10. 1938 r.) pierwszy premier autonomicznego rządu został aresztowany
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SUŠKO, L.: Podkarpatska Rus ..., s. 157.
ZAWADOWSKI, Z.: Podkarpacka Rus i jej stanowisko prawno – polityczne. Warszawa 1931, s. 35–40, gdzie obok
tekstu w kilku wersjach językowych autor dodał komentarz.
LUKEŠ, F.: Podivný mír, s. 130 oraz VANAT, I.: t. 2, s. 37 i SUŠKO, L. s. 158; również Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR (AMZV), Trezorové spisy II/2, č. 152.461/38, 17. 10. 1938.
VANAT, I.: t. 2, s. 36 i 38.
Národní archiv (NA), Prezidium ministerské rady (PMR), Protokoly PMR, kr. 4396, protokół z 25. 10. 1938; Nova
svoboda, 27. 10. 1938; VANAT, I.: t. 2, s. 39–40.
VANAT, I.: t. 2, s. 40 oraz SUŠKO, L.: s. 158.
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i zdymisjonowany, a jego miejsce zajął przedstawiciel ukraińskiej orientacji, ks. Augustyn
Wołoszyn. Polityk ten, co wyglądało nieco osobliwie, obowiązkową przysięgę na wierność złożył premierowi Syrovemu telefonicznie14. Fencikowi udało się zbiec ma Węgry, Iwan Pjeszczak
wyjechał na Słowację. Przewodnictwo osieroconej RNAP przejął bezbarwny Emilian Miszia15.
Historia w ostatnich tygodniach przyśpieszająca swój bieg znowu przybrała zawrotne tempo.
Przywódcy kraju nazywanego teraz Karpacką Ukrainą, wspierani przez licznych uchodźców
z Galicji czy Naddnieprza, starali się błyskawicznie stworzyć niezależnie od egzystującej jeszcze czechosłowackiej administracji, zalążki państwowości na podległym im obszarze, który
w oczach ich rodaków urastać zaczął do roli ukraińskiego Piemontu. Chyba o same zamiary trudno byłoby wysuwać wobec nich pretensje, choć co do metod i środków zapewne tak. Jednocześnie z wymuszonymi koniecznością zmianami w składzie rządu16 należało sfinalizować konflikt
terytorialny z Węgrami i autonomiczną Słowacją. Rozstrzygnięcia arbitrażu wiedeńskiego,
w których uczestniczyli również Tiso i Wołoszyn, okazały się bolesne. Karpacka Ukraina utraciła swoje dwie największe miejskie metropolie wraz z 1523 km² i rząd musiał przenieść się do
maleńkiego Chustu, nie posiadającego bezpośrednich połączeń kolejowych z resztą „nowej“
Czecho-Słowacji. Skutki ekonomiczne i społeczne arbitrażu dla tego niedużego nawet wcześniej kraju były katastrofalne. Węgry przejęły 1/4 kolejowych i drogowych szlaków komunikacyjnych, 1/3 wsi obszarów, gdzie uprawiano winogrona, a przecież winiarstwo stanowiło jeden
z fundamentów gospodarki Karpacia. Kraj utracił też znaczną część fachowych kadr, ponieważ
inteligencja i specjaliści w niemałej części składały się z Madziarów, zamieszkujących największe miasta Rusi17. Zamknięta została też kwestia pretensji wobec wschodniej Słowacji. Kolejne postulaty oraz delegacje na przełomie października i listopada 1938 r., z rejonów Medzilaborec i Sniny uderzały zarówno w Bratysławie, jak też w Chuście, jak kulą o przysłowiowy płot.
Niewiele zdziałały rozrzucane ulotki wzywające mieszkańców północno-wschodniej Słowacji
do połączenia z Rusią czy też Karpacką Ukrainą, bądź uszanowania ich prawa do samostanowienia. Skutkiem stało się zaostrzeniem czujności ludackich służb specjalnych. Za niejedną z tych
inicjatyw kryła się węgierska inspiracja. Nacjonaliści ludaccy z kolei przyczynili się do powstania alternatywnej „Rady Narodowej Wschodnich Słowaków“, zrzeszającej głównie greko-katolików, lojalnych wobec Bratysławy i posługujących się językiem państwowym, którzy protestowali przeciwko tendencjom przyłączenia ich rejonów do Rusi czy Karpackiej Ukrainy.
Słowackie władze nie pozostawiały złudzeń: Rusini, czy też Ukraińcy będą mieli zabezpieczone
prawa językowe, kulturalne i polityczne, ale w ramach swojej słowackiej ojczyzny, jak zapowiadał w rozmowach z Preszowską Radą Narodową Rusinów, ludacki minister propagandy Aleksander Mach18. Karol Sidor, inny eksponowany polityk ludackiego reżimu, znany skądinąd ze
14
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Premier zastępował niejako prezydenta, na którego stanowisku, na ten czas był wakat, po dymisji Beneša. Emil Hácha
został powołany na tą funkcję 30. 11. 1938 r.; NA, PMR, Protokoly PMR, kr. 4396, protokół z 26. 10. 1938 r.; DAZO,
f. 2c/3, op. 3, od. zb. 47, ark. 18.
STOLARCZYK, J.: Próby polskich działań dywersyjnych na Rusi Zakarpackiej. In: Przgląd Wschodni, 2001, nr. 7,
s. 159–160.
W zreorganizowanym gabinecie Wołoszyna rozdział tek wyglądał następująco: ministerstwo szkolnictwa-Augustyn
Sztefan, ministerstwo komunikacji, gospodarka, finanse, poczta i telegraf, ochrona zdrowia-Julian Rewaj (miał 8 dziedzin), minister spraw wewnętrznych, Edward Baczyński a osobistymi sekretarzami premiera zostali Stefan Rosocha
oraz Iwan Rohacz. JARNECKI, M.: W „Republice nauczycieli“. Ewolucja stosunków politycznych na Rusi
Zakarpackiej w dobie autonomicznej 1938–1939. In: Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, r. XLII,
2007, s. 139–140 i 144.
Narysy istoriji ..., s. 294–296.
VANAT, I.: t. 2, s. 42–49; ŠVORC, P.: Krajinska hranica ..., s. 360–366, gdzie autor wykorzystał bogatą słowacką bazę źródłową ludackiej administracji i policji.
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swoich polonofilskich poglądów, w poufnych listopadowych rozmowach z polskim posłem
w Pradze, K. Papée, miał oświadczyć, że najchętniej rząd bratysławski pozbyłby się ukraińskiego problemu, godząc się na zajęcie tego kraju przez Węgry, które oddałyby południowe rejony
Słowacji. Ten sam polityk w styczniu 1939 r. oświadczył również, iż linia graniczna wyznaczona przez rząd I Republiki w 1927 r. z okazji reformy administracyjnej jest ostateczna19.
Drogi doraźnie współpracujących ze sobą rad: R-UCNR i CRRN definitywnie się rozeszły.
Opcja ukraińska wzięła górę. W autonomicznej administracji zwycięscy Ukraińcy zaczęli przeprowadzać czystki, usuwając osłabionych aferą Brody’ego rywali. Z obozu rusofilskiego w rządzie pozostał Baczyński, który wykazał się lojalnością wobec autonomicznego państewka (nieważne Rusi czy Karpackiej Ukrainy) w trudnym momencie.
Przegrani rusofilowie swoje żale kierowali teraz ku Pradze. Ku stolicy państwa popłynęły
memoranda. W pierwszym, z 17 listopada, alarmowali rząd centralny zabiegami i działaniami
gabinetu Wołoszyna w kierunku utworzenia Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej,
co wyglądało na krok w kierunku stworzenia własnej niezależnej od Pragi państwowości. Przy
okazji domagali się zmian kadrowych w Urzędzie Krajowym. Adresatem był resort Chvalkovskiego20. W drugim dokumencie, mieniący się przedstawicielami karpatoruskiej społeczności rusofilscy politycy 20. 11. 1938 r., sformułowali zaprawione goryczą opinie. „Czechosłowacka polityka na Podkarpackiej Rusi znowu dokonała pomyłki, przekazując władzę[...] zakłamanym
agentom dwóch obcych państw, przedstawicielom ukraińskiej społeczności, reprezentującym niecałe 25% populacji“, zaczynali swoje memorandum. W dalszej partii tekstu znalazł się osąd, iż
rząd Wołoszyna znajduje się „pod dyktatem“ ministra Rewaja i przy „pomocy światowych organizacji ukraińskich dokonuje szybkich radykalnych zmian“, co nosi w sobie znamiona „przewrotu“. „Większość kierowniczych stanowisk zajmują ukraińscy eksponenci“, których jedyną legitymizacją stała się „narodowość ukraińska“ i członkostwo w ukraińskich organizacjach. Najczęściej
to ludzie młodzi, bez doświadczenia (autorzy przytoczyli wiele przykładów). Zwolnieni zostali
zasłużeni ludzi, których winą stało się, że byli Czechami (np. też legionistami) bądź zwolennikami opcji rosyjskiej. Zapanował terror, a możliwości konfiskat na mocy dekretów Rewaja naruszyły stosunki własnościowe. Kończyli uwagami, specjalnie nawiązując do czeskiej nazwy kraju,
iż „Ruś Podkarpacka jest częścią ČSR i skuteczna polityka oraz [...] racja stanu nie może dopuścić do wytworzenia niepodległego państwa ukraińskiego“. W oczach sąsiadki-Polski wygląda to
na prowokację, stąd „na Rusi trzeba budować państwo czechosłowackie i podobne myślenie“21.
Owe spostrzeżenia potwierdzały również polskie źródła wywiadowcze, informując o nader
„sprawnym“ przejmowaniu przez Ukraińców administracji i rugowaniu z niej Czechów22.
Już 28 października zostało zawieszonych bądź zdelegalizowanych 14 partii politycznych,
w zdecydowanej większości rosyjskojęzycznych i rusofilskich, obok komunistów i ugrupowań
węgierskich. Ich likwidacja przebiegała do stycznia 1939 r. Wkrótce, 15 listopada, to samo spotkało CRRN. Gabinet Wołoszyna anulował także restrykcyjne zarządzenia Brody’ego wobec czeskiego szkolnictwa, ustanawiając za państwowy język ukraiński. Pozycję jego rządu wzmocniło
niewątpliwie ustawowe uregulowanie autonomii przez obie izby Zgromadzenia Narodowego
Republiki 19 i 22 listopada 1938 r., co musieli skalkulować przeciwnicy, niezależnie od wątpli-
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VANAT, I.: t. 2, s. 43 i 54.
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wości formalnych towarzyszących uchwaleniu ustawy23. Odsunięcie od wpływów odczuli nie tylko aktywiści prowęgierskich ugrupowań, ale też do tej pory potężni agraryści. Myśleli nawet
o powołaniu nowej „ruskiej rady“. Wołoszyn w pierwszym dniu grudnia zwolnił z rządu ostatniego z działaczy rusofilskich - E. Baczyńskiego, przejmując przy okazji resort sprawiedliwości.
Niezadowoleni usiłowali stworzyć jakąś namiastkę opozycji, której bazą stał się Sewljusz, wokół
redagowanego tam tygodnika Tisa (Cisa). Rezydujący tam polski konsul Piotr Kurnicki, zgodnie
z wolą warszawskiego MSZ starał się to pismo wspierać, a nawet przekształcić w dziennik. Zamiary te zostały zdemaskowane, naczelny Tisy, Wasyl Scitowski trafił do obozu utworzonego dla
oponentów nowego reżimu na górze Dumen k. Rachowa24. Z kolei rusofilowie na Preszowszczyźnie (Praszewszczynie) utworzyli Rosyjskie Narodowe Zjednoczenie (w oryginale Russkoje
Narodnoje Jedinstwo) i wysunęli swoich kandydatów do słowackiego sejmu, godząc się
z „tisowską małą stabilizacją“ i unikając tym samym szykan25. Prawdopodobnie z ich punktu
widzenia ludacka Słowacja mogła wydawać się teraz mniejszym złem niż Karpacka Ukraina
o wyraźnie antyrosyjskim nastawieniu. Nie bez inspiracji rządzącej HSLS oraz niewykluczone –
oportunizmu, powstał w styczniu 1938 r. tzw. Komitet Rusinów na Słowacji, gotów do współpracy z rządem w Bratysławie. W swoim memorandum poza powoływaniem się na wspólne chrześcijańskie i słowiańskie korzenie, autorzy (Piotr Żydowskij, Stefan Gojdić, Wasyl Walnickij, Iwan
Gender) stwierdzali, iż orientacja ukraińska, jest „obca społeczności rusińskiej i nienawistna“,
ponieważ ta posiada własną świadomość i odrębność. Tego typu ideologia i deklaracja rusnackiej prawdopodobnie tożsamości izolowała rusińską społeczność Preszowszczyzny od wydarzeń na
Karpaciu. Taktycznie zgodna była tez z interesami ludaków, którzy w prawdopodobnym madziaroniźmie tej grupy, po ujawnieniu zdrady Brody’ego i Fencika, nie postrzegali już realnej groźby. Tkwiła w tym sprzeczność. Nie po raz pierwszy taktyka i doraźność okazały się ważniejsze
od pewnej perspektywy. Na razie udało się zepchnąć ruch ukraiński na margines, pomimo że to
on bardziej mógł zostać sojusznikiem przeciwko rewindykacjom węgierskim, czego nawet nie
wykluczył po niespełna dwóch latach i sam ksiądz premier i prezydent, Augustyn Wołoszyn26.
Były jednak i próby aktywizacji środowisk ukraińskich na wschodzie Słowacji, zepchniętych
na margines opozycji przez ludacki reżim. Bardzo prawdopodobne, że działo się to nie bez
zachęty z Chustu. Dowodziłyby tego w styczniu 1939 r. ulotki rozrzucane w okolicach Medzilaborec z żądaniami przyłączenia do Karpackiej Ukrainy oraz efemeryczne próby stworzenia
Ukraińskiej Rady Narodowej Preszowszczyzny, a nawet Preszowskiej (Prjasziwskiej) Siczy.
Policja dokonała prewencyjnych aresztowań i przesłuchań, m.in. Fedora (Teodora) Rajkowicza,
lidera ukraińskiej akcji27.
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Sprzeczności też nie brakowało w polityce narodowościowej rządu Wołoszyna i Rewaja.
Pośpieszna ukrainizacja kraju i brutalne często metody jej zaprowadzania, niepotrzebnie odpychały od współpracy zwolenników rosyjskiej orientacji. Logicznie czyniło te środowiska bardziej podatnymi na polską czy węgierską propagandę, bezlitośnie wykorzystującą błędy ukraińskich
radykalnych autonomistów. Pod wpływem galicyjskich współpracowników, stanowiących podporę autonomicznych władz został rozpętany terror, dotykający głownie rosyjskich i rusnackich
działaczy, ponieważ widziano w nich gremialnie kolaborantów i zdrajców (na rzecz Węgier lub
upadającej ČSR), co odbiegało od prawdy28. Na demokratyczną grę i ewolucję nie było wówczas wielkich szans. Gabinet Wołoszyna kroczył w kierunku autorytarnych rozwiązań, których nie
brakowało też i wśród grona rusofilów. Nie należało też naiwnie oczekiwać, iż skonfliktowane
opcje zapomną tak od razu o skrywanych doraźnie urazach i ambicjach. Nie sprzyjały również
sytuacja i brak czasu oraz permanentne napięcie. Tak jednoznaczna dominacja jednej opcji nie
była zjawiskiem naturalnym, patrząc na dotychczasowe wyniki wyborów, w których rzecznicy
szeroko posuniętej ukrainizacji wypadali blado. Rzeczywiste poparcie dla nich również było
sprawą względną. Partia Wołoszyna i garstka lokalnych socjaldemokratów Rewaja razem łącznie stanowiły trzecią siłę polityczną kraju29. Teraz w ich rękach znalazła się realna władza. Nowa
ekipa zmierzała do konsolidacji politycznej zagrożonego z kilku stron kraju. Na tym tle należałoby rozpatrywać likwidację wszystkich nie-ukraińskich, poza oczywiście Partią Niemiecką
(Deutsche Partei), stronnictw na Rusi. Trwały przygotowania do wyborów do Soimu, czyli tak
oczekiwanego organu przedstawicielskiego autonomicznej krainy. Zdając sobie sprawę z niewielkich dotychczasowych wpływów, Wołoszyn z Rewajem zdecydowali się zreorganizować scenę polityczną kraju. Po likwidacji konkurencji zostało powołane do życia Ukraińskie Zjednoczenie Narodowe (w oryginale Ukraïnskoje Narodowyje Objednanie-UNO), które miało pełnić
rolę zaplecza dla rządu, co nastąpiło 18. 01. 1939 r. Funkcję szefa pełnił brat ministra Fedor
Rewaj. Stanowiło to naśladownictwo podobnych faktów na Słowacji, gdzie HSLS stało się
monopartią i w Czechach, gdzie podczas urzędowania premiera Berana została powołana Partia
Jedności Narodowej, na miejsce dotychczasowych stronnictw, które się rozwiązały30.
Naturalnym zapleczem, głównie intelektualnym przy braku własnych kadr, grupy Wołoszyna i Rewaja, a ich blok nie był też monolitem, stali się ukraińscy uchodźcy masowo teraz napływający na obszar Karpackiej Ukrainy. Większa ich część wywodziła się z Galicji Wschodniej,
co budziło podejrzenia oraz niechęć Polski i tak wrogo ustosunkowanej do tego, co się działo po
drugiej stronie wschodnich Karpat. To właśnie Galicjanie stanowili człon rzeczywistej, zbrojnej
podpory autonomicznej władzy, w postaci Organizacji Narodowej Obrony31, która została
przekształcona 9 listopada w Karpacką Sicz, z Dymytro Klimpuszem na czele. Jej pełna, oficjalna nazwa brzmiała teraz ONOKS – Orhanizacja Nacijonalnoj Oborony Karpatska Sicz.
Napłynęły do niej dziesiątki uciekinierów z Galicji, a kierownictwo przejęli szybko ludzie związani z OUN i Jewhenem Konowalcem, jak wspominani wcześniej działacze Proświty: Stefan
Rosocha i Iwan Rohacz, choć i Klimpuszowi związki z tą organizacją nie były obce32. Według
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ukraińskiego historyka ruchu nacjonalistycznego, OUN poprzez ONOKS czy też tylko Sicz, stała się nieformalną organizatorką siłą zbrojnej Karpackiej Ukrainy. Posiadała własne uniformy,
hierarchię, szkoliła i zaopatrywała w broń swych członków oraz zaczęła tworzyć obozy, w których więziła politycznych rywali. Stała się z czasem czymś w rodzaju partyjnego wojska. W sposób niedostrzeżony urastała do niezależnej od rządu siły politycznej, któremu była niezbędna do
utrzymania minimum porządku w miniaturce państwa33. Poważnym problemem dla Siczy stawał się niedostatek broni, bolesny zwłaszcza gdy organizacja szybko się rozrastała. Usiłowała
przejąć broń przetrzymywaną w sądach i urzędach, ale tutaj spotkała się z odmową Wołoszyna,
orientującego się, że traci nad nią kontrolę34. Także wojsku nie podobały się ambicje Siczy. Próbowała także zawłaszczać kolejne sfery życia publicznego, usiłując przejąć obowiązki ochrony
granicy, żandarmerii i policji, argumentując, że trudno tym czeskim w sumie służbom ufać i na
nie liczyć35. Na swoim pierwszym zjeździe przed urzędem A. Wołoszyna miało przemaszerować
10 tys. siczowników, choć była to bardziej maskarada niż pokaz siły-większość z nich nie posiadała broni i żadnego przeszkolenia. Co do rzeczywistej liczby członków Siczy nie ma zresztą.
pełnej jasności. W monografiach padały cyfry od 5 do 15 tys., ale chyba najbardziej wiarygodna tutaj Encyklopedia Ukrainoznawstwa podała cyfrę 2000 ludzi pod bronią, co nie wykluczało
większej ilości samych członków36.
Od lata na teren Rusi przenikali, o czym już wspomniałem, aktywiści OUN. Nie brakowało
wśród nich ludzi z Prowidu (kierownictwa), jak Mychajło Kołodzinskij, Roman Szuchewycz,
Zenon Kossak, Oleksa Hasin. Personalny trzon organizacji wywodził się z Małopolski Wschodniej. Galicjanie, którzy szybko przeniknęli i nadali ton organizacji, uważali czeską administrację za równie cyniczną, wrogą, jak znaną sobie polską. Nie dostrzegali różnic37, co było ich
błędem, za który też nie tylko sami, ale wraz z Rusią, potem będą musieli zapłacić. Przytoczę
próbkę tej subiektywnej argumentacji, czyli dzieje Rusi pod czeskim rządami, widziane z perspektywy wówczas młodego nacjonalisty, wywodzącego się z Galicji, P. Mirčuka. „Czesi nie
wykonali swych zobowiązań. Zająwszy kraj, czeski rząd wyznaczył tymczasowo swojego administratora i dodał Dyrektorium złożone z 4 Ukraińców. Przewodniczący Żatkowycz podał się
wkrótce do dymisji[...], ponieważ rząd[...] wyciął z Zakarpacia część kraju i przyłączył ją do Słowacji[...]. Urzędy obsadzono Czechami i moskiewskimi emigrantami z rozbitej białej armii[...],
popierał wszelkimi sposobami moskalofilów i madziaronów. Na bezustanne zażalenia Ukraińców odpowiadał, że autonomia będzie wkrótce zaprowadzona-i tak przez 20 lat[...]. Jak wiemy,
Ukraińcy żyli tam od 1000 lat [! MJ], a madziaroni zagrabili te obszary[...], a 20-letnia przynależność do Czechosłowacji, pokazała, że drugiemu narodowi nie można powierzyć swojej doli.
Czesi, jak się wyrwali spod austriackiego jarzma, wiele krzyczeli o sprawiedliwości i braterstwie, ale nie wykonali zobowiązań i zaczęli postępować jak austriaccy gnębiciele wobec nich.
Sztuczne podtrzymywanie moskalofilskiej zarazy i obsadzanie wszystkich stanowisk Czechami – tak wyglądało w praktyce ich braterstwo![...] Nie lepszymi okazali się Słowacy. Ten male33
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ńki narodzik, który płakał, jak Węgrzy zabrali południowy pas ich kraju zamieszkały w większości przez Madziarów, bezprawnie zgarnęli ukraińskie obszary i krzyczą, że za nic w świecie
ich nie oddadzą“38. Komentarza to nie wymaga. Nie wyczuwa się też w tym tekście jakiegoś
poczucia wdzięczności dla gospodarzy znad Wełtawy za to czynili w swoim czasie dla wychodźców ukraińskich. Autor tylko w jednym ogólnym aspekcie dostrzegł pozytywną stronę czeskich rządów: „było wtedy swobodniej niż pod Madziarami, np. mogła działać „Proświta“39.
Obecność Galicjan i członków OUN dla władz polskich stanowiła swego rodzaju wyzwanie.
Nie pierwsze wcale. Nie trzeba chyba przypominać o tym, że już samo istnienie autonomicznej
Rusi mogło fatalnie oddziaływać na ukraińską społeczność w Galicji Wschodniej czy Wołyniu.
Łatwiej zrozumieć kampanię na rzecz wspólnej granicy z „bratankami“ znad Dunaju. Poseł Papée w raporcie analitycznym, podobnym do memorandum, wysuwając argumenty na rzecz wspólnej granicy z Węgrami w obliczu wasalizacji Czech przez III Rzeszę, zaznaczył, iż „nie chce
napominać o wszystkich brzemiennych w skutki możliwościach dalszego istnienia Ukraińskiego Piemontu na naszej południowej granicy“. W imię racji stanu należałoby „jak najszybciej,
zlikwidować Ruś Przykarpacką, przy ewentualnym użyciu energii Rzeczypospolitej“40.
W Galicji już w październiku doszło do wystąpień i protestów Ukraińców, a Wasyl Mudryj napisał także list z wyrazami oburzenia. Piastował on funkcję wicemarszałka Sejmu, reprezentował
ugodowy nurt UNDO i znany był z lojalnej postawy wobec II RP. Nie mógł on, aby nie stracić
wiarygodności w oczach swego elektoratu nie zabrać głosu. Skrytykował kampanię medialną na
rzecz przyłączenia Rusi do Korony św. Stefana. Wyrażał sprzeciw wobec planów aneksji Rusi
przez Węgry, co sprzeciwiało się zasadzie samostanowienia narodów. Owszem, „władza czeska
nie dotrzymała przyjętych zobowiązań, co do autonomii“ i prowadziła kontrowersyjną politykę,
ale należałoby obiektywnie stwierdzić, że nastąpił tam „rozwój kulturalny, w porównaniu ze stanem istniejącym na tej ziemi w czasie jej przynależności do Węgier“41. O destrukcyjnym wpływie wydarzeń na Rusi na sytuację w Małopolsce Wschodniej i stanie umysłów ukraińskiej młodzieży pisali z kolei autorzy referatu wysłanego do Oddziału II Sztabu Głównego. Pomimo
pozornego spokoju narasta wrzenie, planowane są akcje sabotażu i dywersji ze strony OUN,
dochodzi sporadycznie do wymiany ognia. Motywem oprócz historycznych pretensji wobec Polski (terror, polonizacja, akcja kolonizacyjna, represje, endeckie prowokacje), było „skrajnie wrogie stanowisko Polski wobec tworzącej się Karpackiej Ukrainy“. Autorzy zauważali, iż owa
„Karpacka Ukraina ma ważne znaczenie, jako baza dalszej akcji i rewolucji wolnościowej Ukraińców i należy dążyć, by dać czas [...] ustabilizować się jej i wzmocnić. W tym celu należy sparaliżować czynniki dążące do zagłady, z których najważniejsza jest Polska“. Dalej wspominali
o planach przyjazdu na Ruś Romana Suszki z UWO-OUN, koncepcjach hetmańców stworzenia
własnego oddziału emigrantów z Wielkiej Ukrainy – Naddnieprza oraz licznych nielegalnych
przekroczeniach granicy przez ochotników udających się na drugą stronę Karpat. Ruch miał
charakter dwustronny – z ČSR przedostawali się agitatorzy z ulotkami, jak również „rozbitkowie
38
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CAW, O.: II SG, sygn. I.303.4-5752, k. 2–3, pismo Prezydium UNDO do premiera F. Składkowskiego i ministra
J. Becka, 10. 10. 1938, sygnowane przez W. Mudrego i F. Szwistala
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z węgierskich oddziałów powstańczych“, rozproszonych przez Czechów42. Nie chce się uwierzyć, że owa analiza powstała jeszcze za urzędowania Brody’ego. Proces historyczny nabrał własnej dynamiki. Niepokój polski świadomie i z pewna satysfakcja potęgowali sami autonomiści,
zdając sobie sprawę z komplikującej się również dla II RP sytuacji. W rządowym piśmie Nova
svoboda 27. 10. 1938 r., ukazał się artykuł, w którym autor zauważał: „Polska uświadamia sobie
możliwość rewizji swoich granic i nadchodzi moment wyzwolenia 12 milionów mniejszości
narodowych“ oraz, że „grozi jej rozbiór“. Koncepcja Trzeciej Europy miała stanowić remedium
na te bolączki i obawy43…
Wyraźny dowód, że trudno było tolerować Warszawie pod bokiem ukraiński Piemont, stanowiła choćby akcja „Łom“, podjęta we współpracy z Węgrami w październiku i listopadzie 1938
r.. Niezależnie od międzynarodowego echa operacji, sytuacja na Rusi wywoływała spore emocje w samej Polsce, nie mówiąc już o Czechosłowacji, czego dowodziłyby emocjonalne i sensacyjne relacje prasowe44. Interesujący przekaz zostawił niejaki kpt. Genzler z powiatowego
dowództwa czechosłowackiej żandarmerii w Wołowem (Volove), ze spotkania z polskimi funkcjonariuszami Straży Granicznej z 15 listopada. Polski kapitan, którego nazwiska nie znał, na
oskarżenie, iż z tej strony kierowane są ataki terrorystyczne, udzielił brutalnie szczerej odpowiedzi. „tak będzie dotąd póki na Rusi Podkarpackiej istnieć będzie ukraińska władza. Ukraińskość i ukrainizacja Podkarpacia jest wrzodem na ciele Polski, który muszą Polacy za każdą cenę
wyciąć“, przy okazji ubolewając nad czeskimi ofiarami akcji45.
Z ulicy Wierzbowej dotarła w grudniu nota do Pragi z żądaniem wydalenia terrorystów
wymienionych w jej tekście i uniemożliwienia prowadzenia przez „ukraińskich nacjonalistów
antypolskiej działalności“, co zresztą nie było pierwszym sygnałem niezadowolenia Warszawy46. Naciskany przez Pragę autonomiczny rząd udzielił raczej pytyjskiej odpowiedzi, z miejsca kwestionując kilka nazwisk osób, których rzeczywiście wówczas na Rusi nie było, np.
Melnyka, aby zdezawuować polskie obawy47. Nie usatysfakcjonowało to Warszawy, która
zaczęła nawet myśleć o uruchomieniu akcji dywersyjno-sabotażowej na Rusi, wymierzonej
nie przeciw Czechom, ale przeciw „okupacji ukraińskiej, prowadzonej przez autochtonów“.
Wysuwający te sugestie poseł Papée miał zapewne na myśli ludzi Fencika48. Na celowniku
znalazł się „ukraiński element napływowy“. Poseł szedł już wytyczonym wcześniej szlakiem
42
43
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CAW, O.: II SG, sygn. I. 303.4-5752, k. 4-8, referat „Nastroje ukraińskie w Małopolsce Wschodniej“, 20. 10. 1938
Nova svoboda, 27. 10. 1938 oraz AAN, MSZ, sygn. 5460, k. 41–42 raport użhorodzkiego konsula M. Chałupczyńskiego z 28. 10. 1938 odnotowujący ten artykuł.
CAW, O. II SG, sygn. I.303.4-5754, gdzie znajduje się sporo tłumaczonych wzmianek prasowych czy komunikatów
radiowych z listopada 1938 r., cytowane głównie: Lidové noviny, Venkov i Moravskoslezský Deník z doniesieniami
„o działaniach polskich i węgierskich terrorystów“ oraz sygn. I.303.4-5740, w teczce znajduje się spora wiązka z wycinkami z gazet polskich w tonie alarmistyczno-sensacyjnym relacjonującym wypadki z drugiej połowy października 1938 r., z sugestiami nawet powstania na Rusi: Czas, IKC, Dobry wieczór, Gazeta Polska, Kurier Warszawski
i Polska Zbrojna.
Vojenský historický archiv (VHA), ZO-HŠ, kr. 283 E, raport kpt. Genzlera do komendy SOS (Straž Obrany Statu),
Volové 15. 11. 1938 r.
DAZO, f. 4c/18, op. 3, od. zb. 105, ark.21-22, kopia noty z 16. 12. 1938; AAN, MSZ, sygn. 5460, k. 10-104, pismo
posła K. Papée z Pragi z tekstem Ad memoire z 24. 11. 1938 oraz k. 110–114, tekst noty z 16. 12. 1938 r., dotyczącej
aktywności „ukraińskich terrorystów“ na Rusi, wraz z raportem z poselstwa praskiego, również w tym samym zespole
MSZ, sygn.5462, k. 52–53, pismo z Ministerstwa Spraw Wojskowych do MSZ, 7. 02. 1939 r. o działalności emigracji
z Małopolski Wschodniej na terenie Rusi; AMZV, PZ Varšava, č. 13397, notatka z rozmowy posła J. Slavika z T. Kobylańskim, Varšava 26. 11. 1938 r.
DAZO, f. 2c/3, op. 3, od. zb. 66, ark. 4, odpowiedź z autonomicznego ministerstwa spraw wewnętrznych praskiemu
MZV, Hust 27. 12. 1938 r.
AAN, MSZ, sygn. 5436, Mkf. B 21704, k. 33, szyfrogram posła K. Papée z 26. 02. 1939 r.
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przez polską Dwójkę we współpracy z rodzimą dyplomacją W grudniu zrodził się pomysł tzw.
akcji preszowskiej, której jednym z segmentów byłby skompromitowany szef RNAP-u.
Oprócz niego odegrać w tym planie mieli posłowie ze wschodniej Słowacji, Pawło Kossey
i Piotr Żydowskij, a starano się również pozyskać życzliwość preszowskiego unickiego biskupa Stefana Gojdycza. Koncepcja przewidywała oprócz sabotażu czy dywersji, paraliżowanie politycznych wpływów Ukraińców nie tylko na Rusi, ale również na Słowacji49. Cała sprawa skończyła się wówczas na planach. Rzeczypospolita w tym wypadku posługiwała się
retoryką – na samodzielną akcję nie mogła sobie pozwolić, nie ryzykując wywołania poważnych reperkusji międzynarodowych.
Praga zdawała sobie sprawę z problemów wewnętrznych i międzynarodowych, jakich przysparzały jej autonomiczne władze, bardziej oglądające się na Berlin niż na Hrad. Oba rządy, choć
zdominowane przez odmienne opcje, łączyła jedna rzecz – wiązanie przesadnych nadziei na
wsparcie z zagranicy. Jak Brody liczył na Budapeszt, tak ekipa Wołoszyna i Rewaja wręcz ślepo była zapatrzona w Berlin. Miało w sobie to pewną racjonalność, choć przez Ukraińców absolutyzowaną. W otoczeniu wrogów, bez regulacji granicznych ze Słowakami oraz formalnie
Węgrami z którymi rozmowy o delimitacji przedłużały się wskutek obiekcji strony karpackiej50,
na kimś należało się oprzeć. Zaufanie jednak w polityce też musi posiadać granice. Wydawało
się nawet tej ekipie, że można i należy załatwić wiele spraw ponad głowami praskiego rządu,
bezpośrednio z Rzeszą. Już na samym początku urzędowania A. Wołoszyn odwiedził niemieckie
poselstwo w Pradze i następnie wydał, na wyrost jak się okazało, oświadczenie do swoich krajan, iż mogą być pewni bezwarunkowego niemieckiego wsparcia51. Kuriozalnym dowodem,
świadczącym o pewnym kompleksie i daleko sięgającej wiary w moc Berlina, byłaby reakcja
premiera na polską propozycję wizyty w Warszawie. Wołoszyn, niezależnie od prośby o finansową pomoc, zwrócił się o radę do lidera mniejszości niemieckiej na Rusi, niejakiego Antona czy
też raczej Adolfa (są sprzeczności w źródłach) Odolfredi, czy tą ofertę przyjąć. Szef Deutsche
Partei, zgodnie z instrukcjami mocodawców z Rzeszy udzielił wymijającej, ale wymownej odpowiedzi. Premier autonomicznego rządu powinien sam wiedzieć lepiej co jest dobre dla swojego
kraju i nawet zaprzyjaźnione gabinety nie chcą niczego narzucać52. Ster kierownictwa wyrywał
się stopniowo z rąk premiera, coraz bardziej pełniącego fasadową rolę. Jego autorytet malał53.
Na czoło wysuwał się zręczny minister J. Rewaj, który reprezentował nurt maksymalnego zbliżenia z Rzeszą, nawet za cenę daleko idących ustępstw i koncesji gospodarczych, wręcz wasalizmu wobec Berlina, licząc na polityczny rewanż. Takie przekonanie o opiece i życzliwości führera usztywniało linię wobec Budapesztu, Warszawy, a nawet i Pragi, której formalnie władze
49
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52
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Szerzej nad problemem, w nauce mało poruszonym, zatrzymuje się DĄBROWSKI, D.: Rzeczpospolita Polska wobec
kwestii Rusi Zakarpatskiej (Podkarpatskiej) 1938–1939. Toruń 2007, s. 297–314. oraz o wcześniejszej aktywności
wywiadu na Rusi – placówki „Ralf’ i „LVG“, co przygotowało grunt pod akcję, s. 280–294.
Rozmowy przedłużały się do początków marca, ponieważ delegacja zakarpacka z J. Braszczajką postulowała zwrot
przedmieść Użhorodu i dwóch wiosek (Rozvigovo i Premonastyr) wokół Mukaczewa, zamieszkałych głownie przez
ludność słowiańską – informacje w zespołach AMZV, Depeše došle, 1939, č. 180, P. Fiša z Budpešti 28. 02. 1939; II
Sekce, kr. 458, Vološinův dopis ze 7. 03. 1939 oraz KM, kr. 46, Jednáni z Mad’arskem 1938–1939, č. j. 33. 913/39,
telefonogram z Budapešti, 7. 03. 1939; por. też JEDLIČKA, J.: Podkarpatská Rus/ Zakarpatská Ukrajina v březnu
1939. In: České země a Československo v Evropě XIX. a XX století. Praha 1997, s. 414–415 i 418–419.
NA, Auswärtiges Amt (d. AA), kr. 28, č. 438032, raport – kopia, 1. 11. 1938, grupa dokumentów z niemieckiego AAczyli MSZ, z racji że wkrótce Praga znalazła się pod okupacją Rzeszy i był tam jeden z oddziałów zamiejscowych tego resortu; Narysy istoriji ..., s. 303; też DĄBROWSKI, D.: s. 122.
NA, AA, č. 437993, kopia pisma A. Odolfredi do berlińskiego AA z 25. 02. 1939 r.
CAW, O. II SG, sygn. I. 303. 4-1999, meldunek 21 dotyczący sytuacji na Karpackiej Ukrainie, 24. 02. 1939;
D. Dąbrowski, s. 322.
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w Chuście podlegały. Niepokoić musiały wielkie ambicje Siczy, pragnącej zająć pozycję głównej siły zbrojnej kraju, ignorującej armię ČSR i odnoszącej się często wręcz do niej prowokacyjnie i wrogo (dochodziło do ekscesów). Do tego nałożyły się polskie pretensje i obawy związane z przebywaniem na Rusi niemałej grupy członków i sympatyków OUN, jednoznacznie
nazywanych przez Warszawę bandytami lub terrorystami. Napięcie kumulowały incydenty
w relacjach z Polską i Węgrami. W pierwszym przypadku miała miejsce manifestacja przed polskim konsulatem w Sewljuszu, w drugim do potyczki i strzelaniny z węgierską armią54.Władze
praskie postanowiły zdyscyplinować ekipę Wołoszyna i przywrócić realną kontrolę nad krajem.
W połowie stycznia nominację na członka autonomicznego rządu55 otrzymał uchodzący za „silnego człowieka“, gen. Lev Prchala. Ten doświadczony oficer posiadał legionarską przeszłość
z lat I wojny i potem rosyjskiego chaosu po bolszewickim przewrocie. Pierwotnie miał piastować funkcję szefa resortu spraw wewnętrznych, ale ostatecznie, po pewnych przepychankach
objął tekę ministra komunikacji. Wywołało to sprzeciwy, czasami nieograniczające się tylko do
pism ze strony ukraińskiej, ale na niewiele się one zdały. Nawet Berlin, pytany o opinię, mieszając w czechosłowackim piekiełku w ramach maksymy „dziel i rządź“, stwierdził, że Praga
miała prawo tak zrobić, ponieważ odpowiada za bezpieczeństwo kraju56. Premier Wołoszyn postrzegał w przybyszu przedstawiciela federalnej armii, nie zaś jako ministra, ale nie zmieniało to
istoty sprawy. Z kolei, z dozą pewnej nadziei powitali awans Prchali rusofilowie, skarżący się na
terror i szykany57. Biegu rzeczy nie zdołał jednak odwrócić. Kampania wyborcza do Soimu już
trwała. Termin elekcji został wyznaczony na 12 lutego. Definitywna likwidacja innych stronnictw i powołanie UNO, pełniącego rolę partii rządowej, było ważnym, jeśli nie wręcz decydującym krokiem z punktu widzenia autonomicznego rządu do politycznej konsolidacji kraju. Sam
akt elekcji miał wieńczyć ten proces. Wybory przyniosły przygniatający sukces UNO – 92,4%
głosów przy frekwencji 92,5%58. Ich wynik był i jest różnie oceniany, często bardzo krytycznie.
Niewątpliwie można byłoby samym wyborom wiele zarzucić, a przede wszystkim ich organizatorom. Brakowało w kampanii rzeczywistej rywalizacji, ścierania się programów i poglądów,
wiele standardów demokratycznych nie było przestrzeganych, głównie tajność, a sam akt
wyborczy posiadał charakter plebiscytu. Momentami wybory ocierały się o farsę – w 187 punk-
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AAN, MSZ, sygn. 5461, k. 74–75 i 94–96, raporty radcy Waligórskiego i konsula Kurnickiego, z 11 i 14. 01. 1939;
VANAT, I.: t. 2, s. 59 i 60, incydent miał miejsce 8. 01. 1939 r., gdy przed budynkiem doszło do manifestacji nacjonalistów ukraińskich i niemieckich agentów, zaś starcie zbrojne z Węgrami dwa dni wcześniej, tam też o napięciach
między armią Siczą; o stosunkach Siczy z wojskiem czechosłowackim, negocjacjach oraz incydentach bliżej w pracy uczestnika i aktora wydarzeń, członka administracji autonomicznych władz. In: SHANDOR, V.: Carpatho-Ukraine
in the Twentieth Century. Political and Legal History. Cambridge (Mass.) 1997, s. 164–172; ciekawy rys kontaktów
ukraińsko-czeskich, głównie wojskowych, choć nie tylko, niekoniecznie zawsze zantagonizowanych, dał wywodzący
się z terenów Rusi, podczas wojny ochotnik i żołnierz czechosłowackich oddziałów w ZSRR, historyk amator, Vasil
Jovbak w swej pracy skażonej nieco publicystycznym zacięciem: JOVBAK, V.: Podkarpatská Rus-Zakarpatská
Ukrajina (Krátce o historii). Kroměříž 2001, s. 180–196.
Narysy istoriji ..., s. 288; VANAT, I.: t.2, s. 59; JARNECKI, M.: W „Republice nauczycieli „...., s. 146.
Archiv Kanceláře prezidenta republiky (APR), T. 97/21, Č. V, č. 71/39, grupa 5 listów protestacyjnych ze stycznia
i marca 1939 r., argumentujące nawet, że było to naruszeniem konstytucji, w tej wiązce również č. 232/35, telegram
członków autonomicznego rządu wyrażający sprzeciw wobec nominacji Prchali, z 17. 01. 1939 r.; w Izie doszło nawet do użycia siły przez wojsko i żandarmerię, gdy podczas wiecu popierającego nominację Prchali siczownicy usiłowali go rozpędzić. In: DAZO, f. 4c/18, op. 3, od. zb. 103, ark. 13, relacja z wydarzeń w Izie, 20. 01. 1939 r.; też cytowane źródło niemieckie w: VANAT, I.: t. 2, s. 60.
APR. T.97/21, Č.V, č. 80/39, pismo niejakiego Wasilienki, piszącego ponoć „w imieniu zdrowej części-większej
Karpatorusinów“ i Karpatoruskiego Narodowego Zgromadzenia, 2. 02. 1939 r.
Narysy istoriji ..., s. 313; ROSOCHA, S.: Soim Karpatskoï Ukraïni. Winnipeg 1949, s. 48.
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tach, jeszcze podczas trwania wyborów, zawieszono białe sztandary, co miało dowodzić, że
oddanych tam zostało 98% bądź „tylko“ 93%, jak chciałby Vincent Shandor, za UNO59. Niezależnie od zrozumiałego krytycyzmu wobec tego, co się wydarzyło 12. 02. 1939 r., nie można jednak zignorować faktu, że dla wielu Karpatorusinów mogły wybory być okazją demonstracji
poparcia dla autonomicznej państwowości i swoiście rozumianego patriotyzmu. Wreszcie długie, dwudziestoletnie wyczekiwanie na pojawienie się organu lokalnej władzy dodały biorącym
udział w elekcji Soimu i jemu samemu, poczucia wartości. Kampania wyborcza rozbudziła niewątpliwie świadomość i aktywność mieszkańców Rusi, jak chyba nigdy dotąd.
Ekipa Wołoszyna i Rewaja zyskała tak potrzebną legitymizację i mocniejszą, jak się jej
wydawało, pozycje przetargową. W lutym Rewaj prowadził z Niemcami rozmowy na temat związania swego małego kraiku z systemem gospodarczym III Rzeszy, nie bardzo zdając sobie sprawę z ewolucji stanowiska Niemiec i gotowości poświęcenia swoich karpackich sympatyków.
Berlin ustanawiając od 1 lutego konsulat w Chuście, którego kierownikiem został Hamilkar Hofmann (wcześniej sekretarz ambasady w Pradze), sprytnie pogłaskał ambicję i zagrał na pewnych
kompleksach radykalnych autonomistów. Sicz, odgrywająca coraz ważniejszą rolę w kraju
19.02.1939 r. zażądała na własnym zjeździe oddania w swoje ręce żandarmerii i aparatu bezpieczeństwa. Co więcej, ku irytacji czechosłowackich oficerów kwaterujących na Rusi, postulowała przekazanie uzbrojenia i materiału wojskowego. Ponownie zaczęło iskrzyć na linii PragaChust. Rząd federalny w Pradze odmówił subwencji w celu likwidacji deficytu w budżecie
autonomicznego kraju. Revaj starał się na własną rękę w Berlinie uzyskać niezbędne środki i działać na rzecz dalszego zbliżenia z Rzeszą. Iluzją okazały się nieco spokojniejsze dni poprzedzające nowy marcowy kryzys, zwiastujące być może jakieś modus vivendi między Czechami
a Ukraińcami, co sugerował nieświadomy burzy konsul w Sewljuszu, P. Kurnicki. Według jego
relacji „widomym objawem postawy czeskiej jest dokonywana [...] wymiana oddziałów wojsk,
polegająca [...] na obsadzaniu garnizonów przez formacje czysto czeskie. Natomiast policja, żandarmeria oraz straż graniczna czeska ustępują powoli miejsca na rzecz Siczy“60. Wzrost napięcia
w autonomicznym kraju nie uszedł uwadze polskiego wywiadu, który powołała nową placówkę
przy konsulacie w Sewljuszu, o kryptonimie „LVG“61
Kontakty Pragi z autonomicznym gabinetem z Chustu obfitowały w napięcia. Na przełomie
lutego i marca rozgorzał spory o budżet Rusi oraz prawa właścicielskie do kopalni soli w okolicach
Sołotwiny62. Nowe starcie z rządem federalnym przyśpieszył zapewne incydent kradzieży broni
z miejscowego magazynu w Chuście nocą z 3 na 4 marca 1939 r. Po interwencji Prchali u premiera większość arsenału została zwrócona, ale właśnie – nie całość, tym samym nie udało się rozbroić
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Narysy istoriji ..., s. 313 – autorzy syntezy cytują różne źródła, m. in. też doniesienia emigracyjnej prasy ukraińskiej
z Nowego Jorku z marca 1939 r. na temat fałszerstw i nacisków; JEDLIČKA, J.: s. 411 cytując odpowiednie źródła
wspomina że w Izie, Drahobratovie i samym Chuście wyniki daleko odbiegały od oczekiwań zakarpackiej władzy, co
wynikało albo z prawosławia głosujących lub ich madziarskości; SUŠKO, L.: s. 162; z kolei pełne entuzjazmu było
spojrzenie uczestnika wydarzeń i jednego z szefów Siczy w dziesięciolecie wyborów in: ROSOCHA, S.: Soim ...,
s. 29–53; bardziej wyważona opinia, podkreślająca wymiar plebiscytowy wyborów z 12. 02. 1939 r., ich rolę historyczną i dowód aktywizacji społecznej, nie omijająca kłopotliwych problemów. In: SHANDOR, V.: CarpathoUkraine..., s. 145.
AAN, MSZ, sygn. 5463, k. 38–41, raport z Chustu i Swewljusza, 1. 03. 1939; podobne myśli zostały zawarte in: MSZ,
sygn. 5462, k. 131–134, raport konsula Kurnickiego z Sewljusza, gdzie informacje mieszają się z plotkami – np.
w Małopolsce Wsch. ma wybuchnąć powstanie za „cichym poparciem Niemców“; jest tam mowa o zwolnieniach wśród
straży celnej i żandarmerii, a odwołania do gen. Prchali nie przynoszą skutku, 18. 02. 1939
KOŁAKOWSKI, P.: Pomiędzy Warszawą a Pragą. Warszawa 2007, s. 588–589.
NA, PMR, kr. 4147, protokoły z posiedzeń rządu 16 i 17. 02 oraz 2. 03. 1939.
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czechosłowackiego wojska63. Praga raz jeszcze zdecydowała się pokazać swoją siłę i przypomnieć, że jest nadal gospodarzem. Stało się to w dniach 6 i 9. 03. 1939 r. Ze wszystkich funkcji państwowych został odwołany przebywający w Berlinie, ambitny i dynamiczny J. Rewaj. Władze praskie z jednej strony chciały zwiększyć kontrolę niesfornego kraju, a z drugiej zaspokoić polskie
pretensje co do osoby ministra. Dowodem pewnej spóźnionej desperacji byłyby: rozmowa zastępcy szefa MZV dr I. Krno do posła K. Papée oraz wypowiedź premiera R. Berana, sugerujące możliwość zwolnienia czy też w drugim przypadku, zastąpienia Rewaja zwolnionym z więzienia Brodym. Szef rządu federalnego miał dosłownie dosłownie powiedzieć, iż „na Rewaja jest Brody“64.
Wielki społeczno-gospodarczy resort zwolnionego ministra został przekazany Stefanowi
Kloczurakowi. Drugi z rodziny Rewajów, Fedor wraz z innym działaczem UNO zostali 3 dni
później zatrzymani przez rumuńskie organy bezpieczeństwa, gdy usiłowali przez obszar czechosłowackiej sojuszniczki, wyjechać do Rzeszy z apelem o pomoc. W dokumentach przy nich znalezionych domagali się zgody, za przykładem Słowacji na powołanie własnej armii pod komendą ukraińskich oficerów i przekazania na Ruś części państwowych zapasów złota. Wywołało to
zrozumiałą wściekłość federalnych czynników politycznych i wojskowych. Oburzony generał
L. Prchala wymusił ustąpienie z funkcji szefa UNO, brata ministra – Fedora Rewaja i zastąpienia go Jurijem Perewuznikiem65. W tych dniach doszło również do incydentu przed polskim
konsulatem w Sewljuszu, gdzie grupa awanturników, prawdopodobnie nacjonalistów i agentów
niemieckich napadła na gmach i splądrowała budynek, co wywołało oburzenie władz II Rzeczypospolitej66. Do przywódców Karpackiej Ukrainy nie docierała jeszcze wtedy świadomość, że
zbliża się dla nich ostatni egzamin i czas próby, a dni i godziny ich kraju zostały policzone.
Problematyka polityczna zdominowała krótkie losy autonomicznej Rusi Podkarpackiej,
a potem Karpackiej Ukrainy. Nie wyczerpywała, bo nie mogła całości życia tego kraju. Jego
przywódcy w wielkim pośpiechu i napięciu, popełniając przy tym sporo błędów usiłowali budować podstawy normalnego państwa. Po arbitrażu wiedeńskim, gdy nastąpiło względne „uspokojenie“, autonomiczne władze przystąpiły do reorganizacji krajowego wymiaru sprawiedliwości.
W styczniu 1939 r. utworzyły własny Krajowy Sąd Najwyższy, podporządkowując mu lokalne
sądy, które znajdowały się na terytorium Rusi. Ona sama też stała się odrębnym okręgiem. W ten
sposób oderwano się od pępowiny łączącej sądownictwo Karpacia ze słowackimi Koszycami lub
potem Lewoczą (po 2 listopada)67. Wcześniej, w listopadzie podjęta rząd podjął decyzję o powołaniu własnych organów bezpieczeństwa i przejęciu Krajowego Urzędu w ręce autonomicznego
ministerstwa spraw wewnętrznych. Nie udało się jednak tego w całości do marca przeprowadzić. Trudno się dziwić, że władze posiłkowały się nieformalna Siczą. Likwidacji uległ też urząd
gubernatora (ostatnim był I. Parkanýi, który ustąpił 4 listopada)68.
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CAW, O. II SG., sygn. I. 303. 4-1999, meldunek informacyjny nr 28 kpt. Jezierskiego z 7. 03. 1939 oraz informacja
z placówki „LVG“ z 16. 03. 1939; FRIEDL, J.: Příbĕh generála Lukáše. Přerov 2002, s. 45; HOLUB, O.: Boje Československé armády a jednotek Stráže obrany státu na Podkarpatské Rusi (Karpatské Ukrajině) v březnu 1939. In:
Odboj a revoluce, r. VII, č. 5, 1969, s. 9–10; BORÁK, M.: Obrana Podkarpatské Rusi říjen 1938 – březen 1939. In:
Česko-slovenská historická ročenka 97, Brno 1997, s. 165–177.
AMZV, KM, kr. 5, Hovory vyslance dr. I. Krna, seznam z 2. 03. 1939; NA, PMR, kr. 4147, protokol o schůzi ministerské rady z 10. 03. 1939; JEDLIČKA, J.: s. 416–417.
AMZV, II Sekce, kr. 458, č. 38025/39 i 3465/39, telegramy z 6 i 9. 03. 1939 r.; Nova svoboda, 11. 03. 1939 r.; AAN,
MSZ, sygn. 5463, k. 155–157, raport K. Papée z poselstwa w Pradze do MSZ, 10. 03. 1939 – według źródeł posła
Rewaj miał przewidzieć „intrygi czeskie“; SHANDOR, V.: Carpatho-Ukraine ..., s. 172–173; ROSOCHA, S.: Soim...,
s. 25; VANAT, I.: t. 2, s. 67–68.
AAN, MSZ, sygn. 5463, relacja konsula Kurnickiego z 5. 03. 1939 r.
Narysy istoriji ..., s. 290.
DAZO, f. 4c/19, op. 1, od. zb. 66; tamże f. 34, op. 1, od. zb. 138, ark.14 i od. zb. 249, ark. 2; SHANDOR, V.:
Carpatho-Ukraine..., s. 68 – o rezygnacji Parkanýiego.
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Czas politycznej destabilizacji nie przysłużył się gospodarce. Niepełne półrocze funkcjonowania autonomii oznaczało dla ludności żyjącej na zdecydowanie niższym poziomie,
pogorszenie jej sytuacji ekonomicznej. Już wcześniej wspomniałem o skutkach arbitrażu.
Przerwanie połączeń komunikacyjnych, zmniejszenie dotacji centralnych doprowadziło do
perturbacji w dostawach żywności do bardziej oddalonych wiosek górskich rejonów Werchowiny. Władze interwencyjnie zakupywały zboże, głównie kukurydzę w sąsiedniej Rumunii.
Starały się też rozwiązać problemy narastającego bezrobocia. Problem starano się rozwiązać
organizacją prac interwencyjnych i wysyłaniem partii robotników do Niemiec. Próbowano
poprawić dostępność do opieki lekarskiej ludności z górzystych, pozbawionych dróg rejonów.
Inwestycjom w infrastrukturę komunikacyjną rząd poświęcił sporo uwagi. Niezależnie od
wydatków na drogi, mosty czy niewielkie przedłużenie połączeń kolejowych, władze wynegocjonowały z Węgrami tranzytowe połączenie Chustu z Pragą przez należący już do Madziarów Czop i Berehowo (Beregszaz), jak również z Budapesztu przez Mukaczewo i obszar Rusi
do Lwowa69.
Jeszcze w końcu października powstała również Prasowa Służba Karpackiej Ukrainy70.
Instytucją kierował naczelny redaktor Novej svobody, Wasyl Grendża-Donskij, wcześniej związany z ruchem komunistycznym, a w dobie autonomicznej członek zarządu UNO. Na rynku
prasy wystąpiły perturbacje. Wiele tytułów z przyczyn politycznych czy ekonomicznych zniknęło. Systematycznie ukazywały się oprócz dziennika „Nova Svoboda“ także młodzieżowy
„Nastup“ i pismo przeznaczone dla rolników „Karpatska Ukraïna“71. Pojawiły się pomysły przeniesienia Wolnego Uniwersytetu z Pragi do Chustu. Został nawet ustalony preliminarz wydatków
i zaplanowane konkretne inwestycje. Zakończenie prac zaplanowano na lata 1941–194272.
Dowodziło to determinacji autonomicznych władz. Także w sferze kultury coś przysłowiowo
„drgnęło“. Powstał teatr, który zdążył wystawić tylko jedna sztukę, ze znanych powodów – braku czasu... Do Chustu trafiło wielu twórców z emigracji ukraińskiej. Co ciekawe rozpoczęły się
prace nad stworzeniem ukraińskiej wytwórni filmowej. Specjalnie w tym celu przyjechał z Paryża reżyser o ukraińskich korzeniach, Desałw (właściwie Eugeniusz-Jewhen Słabczenko)73. Krok
po kroku powstawały fundamenty państwowości i czegoś na kształt normalnego życia. Dodajmy, zręby państwowego gmachu powstawały obok, a może raczej w kadłubie dogorywającej
Czecho-Słowacji.
Ruś czy też Ukraina Karpacka w ostateczności okazała się dla Czechów trudnym nabytkiem.
Teraz w godzinie kryzysu państwa stawało się to coraz bardziej jasne. Być może na tym tle
mogły zrodzić się nad Wełtawą pomysły rezygnacji z obszarów Rusi i cesji na rzecz jednego
z sąsiadów, czasem nawet ze wskazaniem na Polskę. Czyżby, o ile to prawda, celem byłaby chęć
pozbycia się kłopotów?! Trudno zweryfikować sprzeczne ze sobą sygnały. Z jednej strony były
to nieoficjalne wiadomości z drugiej ręki powtarzane przez polskich dyplomatów, czy po latach
stwierdzenie ówczesnego ppłk Ludvika Svobody, późniejszego dowódcy czechosłowackiego
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Narysy istoriji ..., s. 297–299.
Narysy istoriji ..., s. 299.
Ibidem, s. 301.
NA, Ukrajinské Muzeum (UM), kr. 13, inv. č. 122/358, k. 82–88, bd., motywacja przeniesienia uczelni: chęć wyrównania szans rozwoju młodzieży karpackiej i zastrzyk kadrowy, k. 107–108, wstępny kosztorys funduszu płac
19. 12. 1938 oraz plany inwestycyjne w piśmie rektora do resortu oświaty autonomicznego rządu, 13. 02. 1939.
STERČO, P.: Karpato-Ukraïns’ka Deržava: Do istoriï borotbi karpatskich Ukrajinciv u 1919–1939 rokach. In: Za
volnu Ukrainu. Lviv 1994, s. 92–93.
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korpusu w ZSRR i prezydenta socjalistycznej Czechosłowacji74. Z drugiej występują znane nam
fakty, dowodzące usiłowań dyscyplinowania autonomicznych władz. Zresztą i po polskiej stronie pojawił się kuriozalny, na pograniczu awanturnictwa, pomysł aneksji Rusi, lansowany przez
aktywistów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz działaczy galicyjskiego OZON-u, zlekceważony szczęśliwie przez MSZ75.
W połowie marca 1939 r. nastąpiło dramatyczne przecięcie karpackiego gordyjskiego węzła,
w którym kotłowało się i nastąpiło splątanie wielu międzynarodowych i wewnętrznych sprzeczności. W tym czasie nazistowskie Niemcy zdecydowały się na ostateczna likwidację federalnej
Czecho-Słowacji. Słowaccy ludacy dostali zielone światło do proklamacji niepodległości, co stało się 14.03.1939 r., a ziemie czeskie stały się tzw. Protektoratem Czech i Moraw. „Führer wielkoniemieckiej Rzeszy“, rzekomy – w ich tylko niestety wyobraźni, „przyjaciel Karpatorusinów“,
dał dwa dni wcześniej sygnał Budapesztowi do inwazji na Karpacką Ukrainę i jej okupacji.
Wyraźnie przy tym zaznaczył, że na przygotowanie akcji Węgrzy mają tylko około doby. Obecny przy rozmowie Ribbentrop miał rzec madziarskiemu dyplomacie Döme Sztojayowi, iż
w przeciwnym razie „kotka wam ucieknie“76. Rząd węgierski 14 marca skierował pod adresem
Czecho-Słowacji ultimatum ewakuacji wojsk i uwolnienia wszystkich dotąd więzionych przedstawicieli madziarskiej mniejszości. Rozpoczynała się wojskowa akcja. Na nic zdały się dramatyczne depesze Wołoszyna do Pragi z żądaniem interwencji dyplomatycznej w Budapeszcie77.
Ostatni akt dramatu miał burzliwy i krwawy finał i rozegrał się szybko. Nad ranem 14 marca doszło do ciągle niejasnych i kontrowersyjnych wydarzeń w postaci starć członków Siczy
z czechosłowackim wojskiem. Siczownicy obstawili budynki rządowe, dworzec kolejowy i kilka obiektów wojskowych. Do starć doszło w ciągu następnych dwóch dni również w innych
miejscowościach, już podczas odwrotu armii przed nacierającymi Madziarami. Czy była to próba czegoś na kształt karpackiego coup de etat (zamachu stanu), przed czym miał ostrzegać
Wołoszyna czeski wywiad a nawet i ludzie z otoczenia premiera? A może był to rezultat niemieckich intryg, czy też dowód kompletnie błędnej analizy położenia politycznego i braku dojrzałości ze strony kierownictwa Siczy? Wiele wskazuje na próbę przejęcia władzy przez kierownictwo Siczy, lekceważącej Wołoszyna i uważającej go za przesadnie ostrożnego i uległego. Za
jednym zamachem próbowano usunąć czeskie rządy78. Należy tutaj zastrzec, że z krytyką dzia74
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AAN, MSZ, sygn. 5463, k. 157, odpis raportu z poselstwa praskiego, 10. 03. 1939 – według Papée po to został odsunięty Rewaj, aby lepiej „przehandlować“ Ruś; też w tym samym zbiorze sygn. 5462, k. 125, konsul Kurnicki do
MSZ o wątpliwościach czeskich co sensu utrzymywania Rusi-5 mln. Kč dziennie; 14. 01. 1939 oraz k. 103, szyfrogram posła K. Papée z Pragi, który doniósł, że w prywatnej rozmowie jeden z urzędników MZV przyznał, iż byłoby
lepiej, gdyby Czechosłowację zwolniono od kłopotu, jakim jest Ruś Karpacka“ i k. 131–134, raport Kurnickiego
z Chustu o eksodusie czeskiej ludności; SVOBODA, L.: Čestami života, t. 1. Praha 1971, s. 264–265, jego świadectwo zasługuje na uwagę, z powodu że miał pewien dostęp do tajnych informacji, jako szef 36 pułku piechoty kwaterującego na Rusi; też SHANDOR, V.: s. 132.
AAN, MSZ, sygn. 5463, k. 92–107, memoriał Międzyoddziałowej Komisji Wschodniobeskiedzkiej Pol. Tow.
Tatrzańskiego do MSZ z 10. 03. 1939 r. W tekście znalazły się uwagi o walorach ekonomicznych, turystycznych i strategicznych Rusi oraz stwierdzenie, że dla posiadającej mniejszości narodowe II RP, nie będzie wielkim problemem
kolejnych kilkaset tysięcy nowych obywateli mówiących różnymi językami.
KVAČEK, R. – CHALUPA, A. – HEYDUK, M.: Československý rok 1938. Praha 1938, s. 294; JEDLIČKA, J.: s. 413.
JEDLIČKA, J.: s. 422–423.
DAZO, f. 1148, op.1, od., zb.2, ark.4-interesujący dokument, konkretnie list niejakiego Mykoły Banduśki do prezydium
Ukraińskiej Rady Narodowej, w którym oskarża o spisek czołówkę Siczy ze stycznia 1939 r.; BIRČAK, V.: Karpatska
Ukraina: spomini i pereživannja. Praha 1940, s. 56, gdzie autor przyznaje, że 19. 01. 1939 r. odbyło się w husteckim hotelu konspiracyjne spotkanie członków Siczy; BORÁK, M.: Obrana Podkarpatské Rusi říjen 1938–březen 1939...,
s. 175–176; SHANDOR, V.: s. 177–184; VEHEŠ, M.: Karpatska Ukraïna 1938–1939, Użhorod 1993, s. 72–75; Narysy
istoriji ..., s. 313; DĄBROWSKI, D.: s. 324–328; opis wydarzeń podaje dokładnie JEDLIČKA, J.: s. 421.
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łań Siczy w tym momencie wystąpili nie tylko Czesi, ale z pewnego dystansu czasowego, również ukraińscy obserwatorzy, uważając je za błąd79. W perspektywie wypadków, które miały rozpocząć się w następnych godzinach, wydaje się ta ocena i tak jeszcze wyważoną, ponieważ korzyść odnieśli wspólni wrogowie.
Tego samego dnia 14 marca Węgrzy wystosowali ulitimatum wobec autonomicznych władz.
Wołoszyn deklaracją niepodległości i prośbą o niemiecką protekcję usiłował uratować byt Karpackiej Ukrainy. Wariant słowacki nie miał jednak szans powtórzenia – takie zapadły decyzje w Berlinie, po sporządzeniu politycznych kalkulacji. Tego też dnia rozpoczęła się węgierska ofensywa
i doszło do pierwszych starć z siczownikami i czechosłowackim wojskiem. Szef gabinetu zaapelował do stacjonujących na Rusi jednostek armii federalnej o podporządkowanie. Z dwóch czeskich
generałów: Oleg Svátek, dowódca największej z nich 12 dywizji, nawet uczynił to w pierwszym
odruchu, ale L. Prchala przekroczył dnia następnego rumuńską granicę. Dobę później zebrał się
Soim na pierwszym swoim posiedzeniu, wybierając prezydenta w osobie dotychczasowego premiera i przyjmując dwie ustawy, które sankcjonowały powstanie państwa i dawały jego głowie prawo do wydawania dekretów. Wołoszyn, przeciwny niepotrzebnemu przelewowi krwi, apelował do
Siczy o powstrzymanie się od walki, czym naraził się radykałom (zarzucali mu zdradę), ale nad
wypadkami już nikt nie panował. Przez 4 dni trwały często zacięte walki. Szczególnie krwawe boje
toczyły się pod Chustem, na tzw. Krasnym Polu, młodziutcy najczęściej siczownicy i część żołnierzy czeskich osłaniali obrady Soimu i zapewnili władzom ewakuację oraz obronie Wielkiego Biereznego i w dolinie rzeki Turii80. Wojsko wycofało się na tereny sojuszniczej Rumunii lub do Polski, bądź do Słowacji. Wypadki na Krasnym Polu i potem okrucieństwo rozłoszczonych oporem
Węgrów, dobijających młodych jeńców czy rannych, przeszło do ludowej legendy, co upamiętnia,
znana autorowi odwiedzającemu kilkakrotnie Ruś, sentymentalna pieśń Ponad Chustom81.
Także i na Rusi czy też Karpackiej Ukrainie nastąpiło faktyczne rozejście się dróg czeskich
i ukraińskich. Kraj ten posiadał, choć w odpowiedniej tylko proporcji, swój udział w rozkładzie
ČSR. Wśród autorów znad Wełtawy popularna jest teza, o tym jak Ruś w swoim związku z Czechosłowacją była elementem niepewnym i ulegającym różnym wahaniom, a jej mieszkańcy
należeli do trzech mniejszości, które dążyły do rozbicia państwa82. To tylko część prawdy. Ruś
i jej mieszkańcy zabiegali o realizację przyrzeczonych traktatem w Saint-Germain i konstytucją
zobowiązań, które na siebie nałożyła Czechosłowacja. Ta zaś nie spieszyła się z ich spełnieniem.
Dwudziestolecie czechosłowackich rządów, niezależnie od wszystkich żalów i pretensjiczęsto uzasadnionych, stanowiło już samo w sobie przyspieszenie rozwoju tego niewielkiego,
79
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BORÁK, M.: Obrana Podkarptske Rusi ..., s. 176; JOVBAK, V.: s. 189–202 – autor wyraża zdziwienie postawą
Siczy, szuka odpowiedzi w niewykształconym instynkcie państwowym; GRENDŽA-DONSKIJ, V.: Ščastja i hore
Karpatskoji Ukrajiny, t. VIII. Washington 1987, s. 208–234 widzi w tym czeską prowokację; CHIMIENIEC, J.:
Zakarpatja – zemlja ukraïnskoj deržavy. Użhorod, 1991, s. 84, jeden z zakarpackich działaczy emigracyjnych, a wcześniej siczownik i członek UNO, posuwa się do rzucenia na gen. Prchalę oskarżenia że był niemieckim agentem; NA,
UM, kr. inv. 71/41, relacja ppłk Wasyla Filonowicza, b. oficera petlurowskiej armii, który uczestniczył w tych starciach, w których pisze o czeskiej zdradzie i „soldatesce“, s. 4, 7, 12; VEHEŠ, M.: Karpats’ka Ukraïna..., Użhorod
1993, s. 74–78, gdzie autor przyznaje iż był to wielki błąd siczowników, który osłabił opór przeciwko węgierskiej
agresji; SHANDOR, V.: s. 176 i 184–185, gdzie autor powołuje się na list Kloczuraka do niego o dwóch agentach polskich i węgierskich w Komendzie-Prowydzie Siczy oraz kompromitacji Siczy przez podjęcie walk z Czechami;
MIRČUK, P.: Narys istorii OUN...., t. 1, s. 558–559; Narysy istoriji ..., s. 313 z sugestią nazistowskich intryg.
NA, UM, kr. 5, inv. č. 71/41 – relacja wspomnianego wyżej ppłk W. Filonowicza, petlurowskiego weterana, uczestnika walk z Węgrami; Narysy istoriji ..., s. 330–337; JOVBAK, V.: Podkarpatská Rus ..., s. 202–210.
Jest ona w repertuarze większości zespołów folklorystycznych i mówi o matkach płaczących za synami, nad których
ciałami krążą czarne wrony...
Češi v dějinách nové doby. Red. P. Pitharta, P. Příhody i M. Otáhala. Praha 1991, s. 534.
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peryferyjnego i niestety opóźnionego cywilizacyjnie kraju. Nie udało się nadrobić wszystkich
zaniedbań, a przy reformie rolnej skrzywdzono rzesze tutejszych rolników. Demokratyczne porządki, pomimo częstej manipulacji, pozwoliły wykrystalizować się narodowym orientacjom słowiańskiej większości. Wypadałoby dla sprawiedliwości również przypomnieć, iż nowi gospodarze znad Wełtawy zainwestowali jednak pewne środki w swojej najbardziej na wschód
wysuniętej prowincji, kierując je do infrastruktury komunikacyjnej i mieszkalnej (tej drugiej
w dużej mierze dla czeskich urzędników), likwidacji zjawiska głodu. Jak wyliczyli ukraińscy
badacze w latach 1919–1933 na państwowe inwestycje zostało wydanych 1,6 mld. koron, co do
pozostałych lat brak tak dokładnych wyliczeń. Skromnie licząc byłby to niecały miliard.
Na obszarze Rusi skumulowało się wiele nowych i starych problemów i konfliktów. Niektóre wywołali też sami czescy gospodarze, co szczególnie widoczne było w kwestii obiecanej i długo niezrealizowanej autonomii. Z latami kumulowała emocje i niezadowolenie. Odkładana
kunktatorsko na czas nieokreślony, została wprowadzona w życie w tragicznych dla Czechosłowacji okolicznościach jesieni 1938 r. Nie da się zaprzeczyć, że te niespełna pół roku funkcjonowania autonomii oznaczało gwałtowne przyśpieszenie społeczno-politycznego rozwoju i krystalizacji narodowej samoidentyfikacji na Rusi. Cały proces budowy i umacniania autonomicznych
struktur przebiegał w okolicznościach poważnego kryzysu konającej „macierzystej“ CzechoSłowacji, której kraj ten był formalnie częścią oraz narastających napięć i komplikacji międzynarodowych, czy wręcz zagrożenia ze strony sąsiadów. Metaforyczne określenie Ukraiński Piemont, adekwatnie oddawało atmosferę tych dni po drugiej stronie wschodnich Karpat. Rozwój
wydarzeń nad Latoricą i Cisą (największe rzeki regionu) obserwował nie tylko wielki świat, ale
mieszkający w kilku sąsiednich państwach i w różnych częściach globu Ukraińcy, wiążąc z niewielkim krajem duże, zbyt duże chyba nadzieje. W rzeczywistości jego losy zależały od prowadzącej tutaj swoją cyniczną grę III Rzeszy i w mniejszym stopniu od niekoniecznie życzliwych, bo zaniepokojonych sąsiadów. Jasne stało się dla wszystkich w marcu 1939 r.
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K REFLEXI MIGRACÍ V HISTORICKÉ EDUKACI
PROSTŘEDNICTVÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY A KARIKATURY
KAMIL ŠTĚPÁNEK
At first the text presents the characteristics and specifics of cartoon and postage stamps as
a source of information about historical facts, didactic and methodological aspects of the
application in the teaching of history. Then it examines the characteristic turning points of
migration at the expected reflection of chosen visual media. Eventually, through a specific model
analysis it deals with the educational potential of postage stamps and cartoons in developing of
media literacy and historical consciousness of pupils.
Key words: history teaching; didactics of history; medial education; migration; stamps;
caricature.

Úvodem
Je zcela přirozené, že stále rozsáhlejší a společensky významnější současné migrační procesy jsou srovnávány s obdobnými procesy v minulosti, s jejich sociálním vlivem, strukturou
i dosahem. Studium mezinárodních migrací by se však nemělo omezovat na vědecké disciplíny
sociologií počínaje a historiografií nebo psychologií konče. Svébytný, svým předmětem vymezený interdisciplinární a intradisciplinární přístup je nutno zaujmout i ve výchově nastupující
generace s důrazem na hodnotové složky výchovně vzdělávacího procesu. V historické edukaci
se rovná mj. vhodnému propojení oborové didaktiky dějepisu a mediální výchovy.
Vizuální média, například fotografie, podávají vcelku čitelný obraz sledovaných historických
jevů, avšak badatelskou výzvou k deskripci stěhování jsou poštovní známky nebo karikatury.
Přestože cíl textu se primárně nachází v oborově didaktické rovině, není pochyb o tom, že zmíněná média představují především svébytnou formu historického pramene.1 Jsou nejen svědky
politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin, dějin mentalit, každodennosti … ale
i migrací. Zdá se, že jejich význam je již všeobecně přijímán. Proto je také většina karikatur satirických časopisů (Punch, Puck, Judge, Dikobraz…) posledních dvou století digitalizována
a snadno přístupná prostřednictvím internetu.2 Podobně je tomu s poštovními známkami. Klíčovým zdrojem ikonického textu se tudíž staly filatelistické katalogy běžně dostupné prostřednictvím internetu, ačkoli motivaci digitalizace v tomto případě generoval především sběratelský
a obchodní zájem objednavatelů.
1
2

KRATOCHVÍL, V.: Školní historický písemný pramen ve výuce dějepisu. Srov. blíže: http://www.modernidejiny.cz/clanek/karikatura-a-fotografie-jako-skolsky-historicky-obrazovy-pramen/ [online] [cit. 2015-12-10].
Srov. blíže: https://www.cartoons.ac.uk/ [online] [cit. 2015-12-11] s velkým archivem britských historických karikatur; http://www. gutenberg.org/wiki/Punch_%28 Bookshelf%29#Volume_146.2C_1914[Punch]; nebo nabídku americké Kongresové knihovny http://www.loc.gov/rr/print/swann/herblock/cartoon.html [online] [cit. 2015-12-10];
případně německý satirický časopis Simplicissimus naskenovaný od konce 19. stol. po celou první pol. 20. stol.
http://www.simplicissimus.info/index.php?id=5 [online] [cit. 2015-12-10] či digitalizovaný československý Dikobraz: http://dikobraz.mikroforum.cz/ [online] [cit. 2015-12-2], který se na počátku 2. poloviny 40. let intenzivně věnoval právě tématům německého odsunu a osídlování Sudet.
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S ohledem na plánovaný rozsah textu a jeho maximální provázanost bylo vhodné nejprve
provést deskripci hlavních přesídleneckých proudů moderních dějin. Poté prověřit jejich oporu
v námi sledovaných ikonických zdrojích a posléze nastínit vhodné modelové příklady. Zúžení
výběru napomohlo právě mediálně výchovné kritérium. Předložená studie však nemůže být kompletní sumou motivů a jejich interpretací, spíše úvodní odpovědí na badatelský didakticky orientovaný zájem o historické podoby mediální reflexe společensky silně komunikovaného tématu,
jakým je dnes bezesporu migrace.3
Jak se na následujících příkladech pokusíme doložit, moderní dějepisná edukace má v tomto
ikonickém textu ukrytý potenciál k analytickým i receptivním činnostem v rámci některé z forem
objevného učení4.
V českém prostředí se na problematiku přeshraničních přesunů obyvatelstva dlouhodobě specializuje Jaroslav Vaculík o jehož texty s odkazy na další informační zdroje5 je možné se, při
výkladu známkového motivu nebo karikatury ve výuce, opřít. Při sledování migračních příběhů
našich krajanů lze využít zejména jeho České menšiny v Evropě a ve světě. Z literatury české provenience s ohledem na zde prezentované příklady vizuálních médií a českého vystěhovalectví za
oceán je možné uplatnit také starší práci Leoše Šatavy Migrační procesy a české vystěhovalectví
19. století do USA.6 Obdobně představuje základní datový zdroj pro zahraniční migrace edice
Dějiny států při nakladatelství Lidové noviny. Explicitně sice nesouvisí s přesuny našich krajanů, nicméně srozumitelně interpretují nalezené známkové motivy. Zde účelově připomínáme
pouze díla ve vztahu k přiloženým příkladům a jejich geografickému směrování.7 Při promýšlení úkolů, které by anotované masmédium mohlo plnit v moderní dějepisné výuce, představuje
úvodní oporu jedna ze základních prácí moderní německé mediální didaktiky z pera H. J. Pandela8, ale i do češtiny přeložený text britského historika a didaktika Roberta Stradlinga9 s propagací principu multiperspektivního nazírání informačních zdrojů i chápání jejich vztahu k současnosti. Z české autorské dílny je možné se opřít o mediálně zaměřenou Příručku didaktiky
dějepisu s odkazy na další literaturu.10
1. Oborově didaktická charakteristika použitých médií
Oborově didakticky lze význam (hodnotu) spatřovat v přirozeném uchování původní podoby
těchto vizuálních médií, ať už umístěných do učebnice nebo promítáných v průběhu výuky. Tex-

3

4

5
6
7

8
9
10

Vlastní nosný pilíř filatelie zaměřený na nedokonalosti, výjimečnosti nebo nedostatky jako výsledku práce týmu tvůrců a producentů známky je v tomto textu z logických důvodů prakticky zcela opominut. Rovněž se principiálně neopírá o odbornou filatelistickou terminologii a rezignuje také na striktní typové označení použitého filatelistického
materiálu. Pozornost je omezena na náměty politického významu a jejich didaktické aspekty.
LABISCHOVÁ, D.: Badatelsky orientovaná výuka - základní paradigma pro tvorbu moderní učebnice dějepisu. In:
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 28, 2014, č. 2, s. 110–127;
STUCHLÍKOVÁ, I.: O badatelsky orientovaném vyučování. In: Papáček, M. (ed.): Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. České Budějovice 2010, s. 129–135.
Srov. blíže: VACULÍK, J.: České menšiny v Evropě a ve světě. Praha 2009.
ŠATAVA, L.: Migrační procesy a české vystěhovalectví 19. století do USA. Praha 1989.
TINDALL, G. B.: Dějiny Spojených států amerických. Praha 1996; MOODY, W. T. – MARTIN, F. X.: Dějiny Irska. Praha 1996; WEBER, H.: Dějiny NDR. Praha 2003; JINDRA, M. – ROVNÁ, L.: Dějiny Kanady. Praha 2000; HROCH, M.:
Dějiny Norska. Praha 2005; PROCACCI, G.: Dějiny Itálie. Praha 2007; Dějiny Ukrajiny. Praha 2015 apod.
PANDEL, H. J.: Karikaturen. Gezeichnete Kommentare und visuelle Leitartikel. In: Pandel, H. J. – Schneider, G.
(eds.): Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. Schwalbach /Ts. 2005, s. 255–276.
STRADLING, R.: Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. Praha 2003.
LABISCHOVÁ, D. – GRACOVÁ, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava 2008.
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tové prameny jsou naopak běžně podrobovány úpravě zohledňující věk žáka a jeho mentální
schopnosti. Dobové výtvarné zpracování známky či karikatury tedy přirozeněji navozuje historickou atmosféru.11
Je zároveň vhodné připomenout známou skutečnost, že karikatura nepředstavuje dokumentační materiál nýbrž konkrétní názor. Jednostrannost úhlu pohledu nebo dokonce zcela chybné
hodnocení skutečnosti v ní obsažené ji tak řadí přirozeně po bok dalších vizuálních médií jako
jsou historické plakáty, fotografie, komiksy nebo níže zmiňované poštovní známky.
Nedílnou součástí každé poštovní známky je obrazová informace, která ve spojení s krátkým
textem respektive číselným údajem představuje logickou vazbu na názorné vzdělávání. Poštovní známka, vynález 19. století, v průběhu následujícího věku prošla razantní proměnou a stala
se také významným prostředkem propagandy, státní propagace a tabulí cti.12 Forma výtvarného
projevu, jenž vždy pohotově reagovala na významné společenské změny, a proto je tedy přinejmenším zajímavou alternativou pro práci v dějepisné výuce. Pro naše účely je však navíc metodicky inspirativní odlišovat tvorbu vzniklou pro aktuální potřeby a výroční emise k danému
tématu. A právě to jsou důvody, proč je vhodné podpořit jejich analytickou aplikaci do moderní
dějepisné výuky. Sekundární cíl textu směřuje k podpoře rozvíjení mediální gramotnosti – odhalování přesvědčovacích strategií v těchto médiích. Jedním z prostředků jak toho docílit je srovnávání časově synchronních, zároveň však názorově polarizovaných dobových vizuálních sdělení.
Mezi oborovými didaktiky dějepisu doma i v zahraničí převládá dlouhodobá shoda o nutnosti
obohacení národně orientovaných pohledů na dějiny více evropskými nebo i zámořskými historickými zkušenostmi. Úlohy zprostředkovatele nové, širší perspektivy se v moderní výuce dějepisu mohou zhostit historické prameny a další informační zdroje. Jistě bychom obzvláště podnětnou roli přisoudili originálním historickým dokladům z jiných zemí a kultur. Nároky na jazykové
znalosti, bez kterých se při práci ve výuce s takovými zdroji neobejdeme, nicméně naznačují velmi obtížnou realizaci. Vítanou alternativu však představuje práce s obrazovými informačními
zdroji – karikaturou, poštovní známkou, fotografií nebo plakátem. Žáci si mohou při práci
v hodině rozšířit perspektivu na konkrétní historický jev, aniž by museli disponovat rozsáhlejšími
jazykovými znalostmi. Ne že by nápad obohatit výuku vizuálními prostředky byl nový. Domácí
prostředí školního dějepisu, ať už v učebnicích nebo při výkladu, však s obrazovými prameny
pracuje v rovině ilustrativní nikoli anylyticko-receptivní a omezuje se na mnohočetná opakování
„prověřených“ vizuálních sdělení.13
Jako běžný jev je migrace v učebnicích představována až ve 20. století. V českých učebních
osnovách či učebnicích dějepisu samozřejmě žádný tematický celek, téma nebo kapitolu pod
názvem Migrace v dějinách nenalezneme. Jednotlivé zmínky např. migrace hugenotů z Francie
do Braniborska v 17. století atd. by bylo možné sestavit do časové osy a pojmout jako projektovou záležitost. Na základě četných příkladů jak z našich domácích tak i evropských nebo světo11

12

13

RAK, J.: Das Bild der anderen in der tschechischen Karikatur 1848–1948. In: Becher, P. – Dzambo, J.: Gleiche Bilder, gleiche Worte. Deutsche, Österreicher und Tschechen in der Karikatur 1848-1948. München 1997, s. 9–13; PERNES, J.: Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945–1990. Praha 2003; Die Destruktion des Dialogs: Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremd- und Feindbilder. Darmstadt 2007; KARLÍČEK, P.: Karikatury ve
službách SdP. Satirický časopis „Der Igel“ v letech 1935–1938. In: Rokoský J. – Veselý, M. (eds.): Místo a paměť.
Proměny společnosti ve třicátých až šedesátých letech 20. století. Ústí nad Labem 2013.
Např. současné známky českého státu jsou vydávány prostřednictvím Ministerstva obchodu a průmyslu České republiky a chráněny hned několika zákony – např. autorským, nebo jako ceniny k úhradě služeb v ČR § 35 zákona
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.
Dějepis 9. Praha: Fraus, 2011, s. 97 apod.

115

KAMIL ŠTĚPÁNEK

vých dějin by takto bylo možné doložit šíři nejrůznějších forem migrací v mnoha historických
epochách a variabilních historických souvislostech. Diverzifikující pohled na migrační otázku
v dějepisné výuce nabízí její přirozené propojení s jinými objasňovanými jevy: Odsun Němců ze
Sudet jako součást látky o obnově státu po druhé světové válce14 nebo násilné přesuny obyvatelstva v poraženém Polsku r. 1939 a zejména po 2. světové válce …
2. Nástin migrací ve 2. polovině 19. a ve 20. století a jejich mediální reflexe
Vyhledávání příslušných známkových a karikaturních motivů je vhodné stále prověřovat
vymezením samotného pojmu. Podrobíme-li však migrační studia byť i jen letmé analýze, jsme
již v samotných počátcích konfrontováni s komplikovaností tohoto fenoménu. Proto se pro naše
účely spokojíme s následujícím definičním komentářem. Migracemi rozumíme mezinárodní,
přeshraniční pohyb větších skupin obyvatelstva, vedoucí k setrvání (i)migrantů v hostitelské
zemi alespoň po určitou dobu. Moderní přístupy migrace rozdělují čistě mechanicky podle jejich
směru na emigrace a imigrace. Vedle toho z právního hlediska, které s sebou samozřejmě nese
závažné sociální důsledky, (i)migrace dělíme na legální a ilegální.15
Zdůvodnění příčin zpravidla osciluje mezi válkami, hospodářskými problémy – jako neúrodami, nezaměstnaností nebo přírodními katastrofami. Kromě toho bývá v převažujících definicích zdůrazňován rozdíl mezi dobrovolnou a vynucenou migrací. Jiný konstantní prvek představuje rozlišování mezi časově úzce ohraničenou a trvalejší. Za důležitou se také považuje
skutečnost, zdali migrace probíhá uvnitř státu nebo ji můžeme považovat za internacionální záležitost. Zatímco vnitrostátní migrace obvykle nevzbuzuje pozornost, za problematickou je považován přesun obyvatelstva mezi národními státy.16
„Historický zájem“ excerpovaných médií o migrační problematiku je značně nevyrovnaný.
Nicméně zejména v případě známkových emisí současné Kanady spatřujme zřetelnou snahu
důstojné reflexe. Digitální archívy zahraničních satirických časopisů zase naznačují, že karikatura byla v určitých obdobích vystěhovaleckého přílivu do USA považována za účinný prostředek tamního společenského diskursu.
Významnými tribunami reflexe názorů na nově příchozí i chování hostitelské společnosti se
staly satirické časopisy Puck, Judge a další. Nejen zde publikovali karikaturisté jako Joseph
Keppler, Frederick Graetz nebo T. Bernhard Gillam, kteří v průběhu desítek let nastavovali americké společnosti sžíravou podobiznu xenofobie, sobectví sociální ignorance a přezíravosti.17
Stěhování jedinců, skupin nebo celých etnik je charakteristickým dějinným jevem. Zatím
poslední kapitolu v bohaté historii migrací píše příliv uprchlíků, s nímž se nyní potýká Evropa.
Soustředíme-li se však při „stěhování národů“ přibližně na posledních sto padesát let – ležel

14
15

16
17

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/protinemecke-a-protinacisticke-karikatury-v-casopise-dikobraz/
DRBOHLAV, D. – UHEREK, Z.: Reflexe migračních teorií. Geografie, roč. 112, 2007, č. 2, s. 125–141; NEŠPOR,
R. Z.: České migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium. Soudobé dějiny XII, 2005, č. 2, s. 247–248. Podle
(diskutabilní) definice Organizace spojených národů je za tuto dobu považován minimálně jeden rok. Migrace jsou
v tomto smyslu demografií chápány jako protikladné procesy vůči přirozenému, biologicky podmíněnému pohybu
obyvatelstva, přičemž nezáleží na typu a síle příčin, které mechanický pohyb vyvolaly.
Dějiny 20. století. Praha 1991, s. 200–201.
Např. karikaturista rakouského původu Joseph Keppler odešel do USA, kde založil vlastní satirický časopis Puck
v němž své kritické názory sděloval veřejnosti zejména v období 1880–1893. Uveřejnil rozsáhlou kolekci karikatur
v níž se vyrovnával s rasistickými a odmítavými postoji dobové americké společnosti k imigračním vlnám z Evropy
i východní Asie. Následovali jej další: např..Frederick Graetz http://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/fundiert/
archiv/2007_02/07_02_mehring/fundiert_mehring_adoptivkinder.pdf. [online] [cit. 2016-01-10].
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vytoužený cíl těch, kteří opustili starou vlast za oceánem v Novém světě. Nejinak tomu bylo
i s vystěhovalectvím našich krajanů. Stačí číst závěrečné titulky na konci hollywoodských filmů
a je téměř jisté, že narazíme i na jména s českým původem. Možná náhodný doklad vrcholné
vlny českých emigrantů do USA. Tehdejší přistěhovalecké statistiky do roku 1914 uvádějí okolo 350 tisíc Čechů.18 Z evropských národů se nicméně přeplavili do Nového světa nejvíce Italové – za první dvacetiletí 20. století více než dva miliony. (Spisovatel Carlo Levi popisuje nemanželské děti – důsledky masového odlivu mužů do zámoří, přičemž nemanželské děti opět
tendovaly k emigraci.).19 Významnou emigrační vlnu, zejména do Kanady, představují také
Norové a Švédové nebo Ukrajinci. Jak mateřské, tak i přijímající země tuto skutečnost neopomněly zvěčnit prostřednictvím poštovních emisí.20
Aby připomínanému jevu na výroční známce, často osudově významnému pro další vývoj
země, dodaly maximální působivosti, uplatňují četné kreativní výtvarné úpravy. Již zmiňovaná
Kanada věnuje na malých známkových polích skutečně nepřehlédnutelný prostor sociálně
akcentovaným imigracím z nejrůznějších koutů světa. Ať už se jedná o dramatické osudy opuštěných a chudých dětí, které britské dobročinné spolky a církve vystěhovaly od r. 1869 přibližně do poloviny 20. stol. do Kanady (Home Children, Kanada 2010)21 nebo sociálně vyloučené
městské čtvrti a osady černých Afričanů většinou založené na kanadském teritoriu v průběhu 19.
století (Africville a Hogan´s Alley, Kanada 2014)22. Účinný výsledek představují reprodukce
autentických vystěhovaleckých fotografií (z Velké Británie do Kanady – Kanada 1951) či malířská díla Národní galerie (z Itálie do USA – Itálie 2011) ale také volné grafiky (z Ukrajiny do
Kanady – Ukrajina 1991). Mezi známkovými motivy nalezneme rovněž klasicky rytou připomínku velké migrační vlny z Velké Británie na Nový Zéland (Nový Zéland 1940) nebo kombinaci grafiky a dobové fotografie incidentu odmítnutých indických migrantů z r. 1914 plavících
se z Indie do Kanady (Komagata Maru, Kanada 2014)23. Řada poštovních známek USA ke sledovanému období připomíná taktéž vnitřní migrování za účelem osídlování amerického vnitrozemí (USA 1953) apod.
Migrace se ovšem zdaleka netýkala Evropanů, známý je například exodus Japonců, který
také jako první narazil na emigrační omezení.24 První světová válka změnila dosavadní liberální pohled na masovou hospodářskou migraci a vedla k restriktivním opatřením v podobě omezení svobodného pohybu cizinců. Jako podezřelí cizinci byli nyní vnímáni migranti z nepřátelských států (Italové i Němci). Později, po přepadení Pearl Harboru, si v USA vyzkoušeli pro
změnu internaci Japonci.25 Proudy migrace začaly měnit směr, přičemž jedna z důležitých výhybek nasměrovala Evropany do kolonií. Počátek války také inicioval přesuny pracovníků z Indočíny a Afriky do té doby prakticky neznatelný. Samostatnou kapitolu představují imaginární
migrace způsobené zánikem starých a vznikem nových států (středovýchodní Evropa), aniž by
18
19
20
21
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24
25

VACULÍK, J.: c. d., s. 269–281; ŠATAVA, L.: c. d., s. 158; POLIŠENSKÝ, J.: Úvod do studia vystěhovalectví do Ameriky I–II, Praha 1992, 1996.
PROCACCI, G.: c. d., s. 280–281, 316; HEIDEKING, J. – MAUCH, CH.: Dějiny USA. Praha 2012, s. 104, 194, 2014.
HROCH, M.: c. d., s. 232; ŠTĚPÁN, J.: Švédsko – stručná historie států. Praha 2003, s. 72. Např. jen z Norska se
vystěhovalo v období 1865–1915 677 000 osob; JINDRA, M. – ROVNÁ, L.: c. d., s. 141–144, 376–377.
Srov. blíže: https://www.canadapost.ca/cpo/mc/personal/collecting/stamps/2010/2010_home_children.jsf [online]
[cit. 2016-01-20].
Srov. blíže: https://www.canadapost.ca/cpo/mc/aboutus/news/pr/2014/2014_black_history_month.jsf [online] [cit.
2016-01-22].
Neúspěšný pokus britských vystěhovalců indického původu o proniknutí do Kanady na japonském parníku.
Protijaponskou přistěhovaleckou politiku dokládá smlouva z roku 1894. Srov. blíže TINDALL, G. B. – SHI, D. E.:
Dějiny USA. Praha 2002, s. 510.
Tamtéž, s. 611.
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celé národy jakkoli bylo nutné posunout z místa. Zásadní meziválečný podnět k pohybu obyvatelstva však dodaly totalitní režimy korunované antisemitskými zákony. Židé hledali azyl opět
zejména za Atlantikem a i přes zpřísněné imigrační zákony dostaly v předvečer války šanci
zejména intelektuální elity. Karta se záhy obrací a ještě na sklonku války nastává masový útěk
Němců z okolních států i rámci vlastního říšského území před blížící se frontou. Postupimská
konference posléze vytvořila rámec, který vymezil zejména milionové přesuny Němců, ale
i například Poláků. Rakouské a západoněmecké motivy poštovních známek se k těmto událostem opakovaně vracely: „Zehn (Zwanzig) Jahre Vertreibung 1945–1955 (1965), „40 Jahre Eingliederung heimatvertriebener Deutscher“. Rovněž Polsko, nedlouho po skončení války nesvéprávný člen komunistického bloku, reagoval odpovídajícím vysvětlením medializovaným
i prostřednictvím známkové série: „40-lecie ziem odzyskanych“ (Polsko 1985).
Spuštění železné opony napříč Evropou zahájilo samostatnou etapu evropských migrací, jejíž
vlny znamenají také nové masívní přesuny ať už v rámci zmenšeného území Německa nebo zvenčí. Dělo se tak mimo jiné i z poúnorového Československa o dvacet let později v důsledku
sovětské invaze po srpnu 1968. K odchodu ze země se tehdy rozhodlo více než 80 tisíc občanů
země. Odhady těch, kteří za důvod k opuštění země vyhodnotili nastupující normalizační režim,
se pohybují mezi 150 až 200 tisíci.26 Od války zvýšili migranti západoněmeckou populaci o 4
miliony a cizinci legálně pozvaní za účelem pracovního poměru o další 3,6 milionu.27
Obrazové přílohy v textu reprezentují evropské země, jež se rozhodly důstojným způsobem
připomenout osudy předků vystavené migračním příběhům. Dominují vyobrazení s výrazně
sociálním charakterem. V případě migrací vyvolaných politickými rozhodnutími či mající
nedobrovolný charakter objednavatel kladl důraz na emotivní vyznění motivu a jeho empatický
potenciál.
Rozpad koloniálního systému se postaral o nový proud přistěhovalců z Indie, Pákistánu,
severní Afriky a karibské oblasti do mateřských zemí Francie a Velké Británie. V 70. létech 20. století se do centra pozornosti vystěhovalců dostává opět Severní Amerika a Austrálie. Odklon
Evropanů od tolerantního přístupu byl nezřídka nalézán v hospodářské recesi doprovázené
zvýšenou nezaměstnaností.28 Pomyslnou tečku stručného přehledu historického „stěhování národů“ může symbolizovat například známkový motiv Deutsche Bundespost: „Őffnung der inendeutschen Grenzen 1989“.
3. Náměty pro modelové analýzy
Průzkumem dostupných internetových zdrojů historické karikatury a poštovních známek
bylo zjištěno, že sledované téma zvolená vizuální média reflektují značně výběrově. Enormní
zájem výtvarníků o problematiku migrací srovnatelný se současným mediálním zájmem nalezneme z logických důvodů v Severní Americe. USA představovaly koncem 19. a počátkem 20.
století cílovou zemi pro vystěhovalce více než kdy jindy. Otevřená náruč – pokud proudili
migranti ze severní a západní Evropy – se však brzy změnila v omezování a denunciaci nových
uchazečů o trvalý pobyt.29 Tento proces můžeme sledovat i prostřednictvím obrazové ironie.
Ještě v roce 1880 publikoval Joseph Keppler v satirickém časopise Puck karikaturu s podtitulem „Welcome to all!“ na níž vidíme Strýčka Sama ve dveřích lodi s nápisem „U.S. ARK“ víta26
27
28
29

VACULÍK, J.: c. d., s. 27.
Dějiny Německa. Praha 2004, s. 450, 453, 455.
Dějiny 20. století. Praha 1991, s. 201.
Srov. blíže TINDALL, G. B. – SHI, D. E.: c. d., s. 412.
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jícího výmluvným gestem nekonečný proud naloďujících se dvojic. Nesporná inspirace biblickým příběhem nenechává pozorovatele na pochybách o pozitivním vztahu amerických státních
institucí k probíhající migrační vlně.
Radikální změnu zrcadlí Kepplerova karikatura otištěná 11. ledna 1893, tj. o třináct let později, s průvodním textem: „Looking Backward“ „They would close to the new-comer the bridge
that carried them and their fathes over.“30 Tedy komentářem, který příjemci sděluje přibližně
toto: „Ohlédnutí“ „Zatímco oni i jejich otcové mohli do země volně vstoupit, novým přistěhovalcům v tom chtějí zabránit“. Na obrázku vidíme nuzně oblečeného imigranta s rancem na
zádech, představujícím pravděpodobně jeho veškerý majetek. Proti němu stojí pět blahobytně
vyhlížejících mužů a výmluvnými gesty dávají najevo, že není vítán. Nicméně stíny, které vrhají jejich figury, nápadně připomínají uboze vyhlížející protějšek. Symbolizující ohlédnutí do
nedávné historie tak nemilosrdně odhaluje stejnou anabázi ekonomicky motivované migrace.
Autor otevřeně útočí na pokrytecký obrat, dvojí morálku a sobectví dřívějších přesídlenců, kteří
se již usadili, společensky etablovali a nyní vyhánějí nevítanou konkurenci. Výtvarník nivelizuje důležitost kulturní nebo rasové odlišnosti a zdůrazňuje jako hlavní příčinu nepřátelského
postoje široce rozevřené sociální „nůžky“.
Novou fázi migračního procesu – ukázku smíšených a často protichůdných postojů dobové
společnosti k imigraci – líčí karikatura s názvem „Emigrant“, otištěná v časopise Judge 3. října
1910.31 V centru kompozice vidíme tentokrát dominantní postavu přistěhovalce s rancem osobních věcí obklopeného pestrou směsicí představitelů amerického státu a společnosti. I zde nalezneme strýčka Sama, politika, podnikatele, dělníka, zdravotního inspektora nebo blahobytného
měšťana. Všichni jsou menší než protagonista výjevu a v rukou drží informační tabulky se svými
požadavky a výstrahami. Nejméně důstojně působí politik připomínající cirkusového klauna.
Dobová společnost v nemilosrdné perspektivě výtvarníka prodělala jakýsi rozpačitý půlobrat
a polemizuje napříč všemi společenskými vrstvami o nezbytnosti, obavách, xenofobii či
odmítání pokračující přistěhovalecké vlny.
Je žádoucí, aby případná analýza a interpretace zvoleného historického příběhu žáky – tedy
i migrace – vycházela z více obrazových, případně kontrastivně laděných, informačních zdrojů.
Textová příloha přibližuje mj. tematicky sestavený soubor poštovních známek plný nechtěné
i demonstrované symboliky, které aktuálně reagovaly na dobovou situaci nebo ji u příležitosti
výročí připomínají. V důsledku Mnichovské konference v září 1938 prošlo území 1. československé republiky zcela fatálními proměnami. Teritoriální a správní aktivity sudetských Němců
přesvědčivě zachytilo nejen nouzové přerazítkování stávajících emisí prvorepublikového Československa, ale i nová tvorba. Žáci objeví na známkách, které kolovaly v tehdejších čerstvě okupovaných Sudetech, výmluvné přetisky „Wir sind frei!“ (Jsme svobodní!), doprovázené nacistickými symboly a identicky motivovanými razítky. Šestiletou německou okupaci a „ochranu“
velkoněmecké říše v pokračování našeho diachronního známkového příběhu zřetelně dokumentuje označení „Deutsches Reich“ „Bőhmen u. Mähren“ a překlad „Čechy a Morava“. Jakmile se
poštovní komunikace dostala pod důslednou kontrolu nacistů, získal pochopitelně největší prostor ve známkových emisích Adolf Hitler. O agónii okupační správy, ukončení bojů a bezprostředního převzetí moci v jednotlivých regionech i vlivem ozbrojeného povstání po 5. květnu
1945 originálním historickým jazykem hovoří tzv. revoluční přetisky. Na publikovaném námětu
nalézáme přes známkový portrét Adolfa Hitlera razítkový text „Osvobozené Československo
30
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7. V. 1945“. Podnět k přetiskům obvykle vzešel od jednotlivců nebo provizorně ustavených
orgánů bezprostředně po stažení německých jednotek.32
Mezníky divokého odsunu a Postupimské konference však posléze vytvořily rámec, který
zpečetil přesun více než 3 milionů obyvatel německé národnosti z Československa. Západoněmecká poštovní známka v sérii k 10. (a 20.) výročí širšího poválečného vysídlování Němců
„Zehn (Zwanzig) Jahre Vertreibung 1945–1955 (1965)“ s motivem kráčejících lidských postav
vystavených účinkům silného protivětru a tmavých barvách explicitně působí na historické
i emoční vědomí příjemce. Příběh symbolických vizuálních a krátkých textových sdělení uzavírá
emise Deutsche Bundespost (1985): „40 Jahre Eingliederung heimatvertriebener Deutscher“
s německou národní trikolórou stylizovanou do monolitického bloku.
Nezbytné rozšíření perspektivy zajistí příklad české protiněmecké karikatury z poválečného Dikobrazu (1945), O. Sekora: „Odsun Němců pokračuje“. V této mediální reflexi recipujeme politickou
polarizaci tématu. Sovětský voják je zpodobněn v pozici podporující odsun, zatímco postavičky na
vyznačeném Západě ze všech sil témuž procesu brání. Informační zdroje pro analýzu a recepci modelového příkladu doplníme dobovými fotografiemi a samozřejmě úryvkem z odborného textu.33
Úkolování žáků v posledně uvedeném příkladu směřuje k zprostředkování migrací jako historicky a společensky zdůvodněného faktu. Faktografii přidává na výpovědní hodnotě využití
vhodných dokumentů, pramenů a hodnocení profesionálních badatelů. Poté mohou následovat
úkoly za účelem zjištění příčin, průběhu a důsledků migrací. Žák například pojmenuje příčiny
vedoucí k odsunu Němců ze Sudet. Kromě popisů, překladů, analýzy symbolů, jejich interpretace vřazení do historického děje, diskutujeme se žáky na téma: Odsun nebo vyhnání?34
Úkoly mohou nabýt i zosobňujícího charakteru, pokud se žáci mají zamyslet a zdůvodnit např.
českou vystěhovaleckou vlnu do USA (Vžij se do role tohoto vystěhovalce a popiš svá očekávání
a plány). Převzetí takového role je zároveň spojeno s žádoucím rozvojem empatie. Přínosné mohou
být i úkoly, které postaví žáky do protichůdných pozic, přičemž simulují diskuzi, v níž argumentují v neprospěch či prospěch takového migračního jevu, migranta nebo občanů přijímající země.
Shrnutí
Karikatury nebo známky nepochybně reprezentují nedoceněný prostředek znázornění kulturně historických souvislostí tak aktuálního jevu, jakým jsou moderní migrace a zároveň mohou
ve školském terénu doplnit spektrum běžně doporučovaných médií.
Náměty pro modelové analýzy uvedené v textu lze po připojení odpovídajícího metodického
aparátu v edukační praxi posílit rozvíjení interpretačních dovedností, mediální gramotnosti a prohlubování historického vědomí žáků. V neposlední řadě skrývají potenciál pro empirická oborově didaktická šetření.
Přispějí-li k objasnění historických dobových postojů vůči vystěhovalectví i přistěhovalectví,
potvrdí postavení účinného pomocníka nejen v dějepise ale i v mezipředmětových vztazích,
zejména s občanskou výchovou.
Dnes je mediální vzdělávání součástí školní výuky. Kvalitní, strukturované a kriticky přijímané informace místo jednoduchých příběhů, ke kterým žáci pronikají sami (např. v některé
z forem objevného učení), prohloubí také chápání příčin a konkrétních projevů fenoménu
nazývaného jako migrační krize a zabrání jeho zúžení na boj západního světa za své hodnoty.
32
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Prostřednictvím tohoto filatelistického materiálu lze rovněž reflektovat tzv. imaginární migraci způsobenou rozbitím 1. čs. státu
a vtělením do sousední, totalitním režimem ovládané země, aniž by celé etnické skupiny jakkoli bylo nutné posunout z místa.
Srov. blíže: Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848–1948. Praha 2002, s. 201–223.
Tamtéž, s. 219–223.

120

MIGRACE V MODERNÍ HISTORII, REFLEXI VIZUÁLNÍCH MÉDIÍ A VE VÝUCE DĚJEPISU:
POŠTOVNÍ ZNÁMKA, KARIKATURA

Obrazová příloha

Joseph Keppler (USA 1893): „Ohlédnutí. Zatímco oni i jejich otcové mohli do země volně vstoupit, novým přistěhovalcům v tom chtějí zabránit“. Terčem sžíravé kritiky se stává dvojí morálka, předsudky
a sobectví již usazených, kdysi podobně nuzných migrantů.
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T. Bernhard Gillam (USA 1910): „Imigrant. K užitku nebo ke škodě?” Přistěhovalecký příběh a jeho reflexe pokračuje. Posměšně vyobrazená americká společnost nyní vášnivě polemizuje o svých obavách,
nutnosti a užitku z přijetí nově příchozích. Autor její postoje tlumočí pozorovateli prostřednictvím
informačních tabulek.
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Je žádoucí, aby případná analýza a interpretace zvoleného historického příběhu žáky – tedy i migrace –
probíhala z více obrazových, případně kontrastivně laděných, informačních zdrojů. Můžeme vyjít z tohoto souboru poštovních známek plného nechtěné i demonstrované symboliky, které aktuálně reagovaly na dobovou situaci nebo ji u příležitosti výročí připomínají. Vhodné rozšíření perspektivy zajistí protiněmecké karikatury z poválečného Dikobrazu (1945), O. Sekora: „Odsun Němců pokračuje“, dobové
fotografie a samozřejmě úryvek z odborného historického textu.
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Většina migračních motivů promlouvá z minimalizovaného prostoru maximálně sdělnými obrazy často
zjednodušenými na samu podstatu symbolu doprovázená stručným textem, aby tak jejich kombinací podala co nejvíce informací o charakteru (obvykle sociálním) konkrétní migrace. Prioritou v četnosti
námětů známkových emisí zůstávají výroční připomínky migrací do Nového světa.
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MIGRACE V MODERNÍ HISTORII, REFLEXI VIZUÁLNÍCH MÉDIÍ A VE VÝUCE DĚJEPISU:
POŠTOVNÍ ZNÁMKA, KARIKATURA

Z programu některých poštovních emisí lze vypozorovat potřebu vyrovnat se s nedobrovolnými migracemi politického charakteru, jež konkrétní zemi v minulosti postihly. Rakousko a Německo: Vetreibung
und Verlust der Heimat (1995); Weltflüchtlingsjahr 1959–60; Őffnung der inendeutschen Grenzen 1989;
Polsko (1985): 40-lecie ziem odzyskanych. Výslednou podobu motivu výrazně ovlivňuje emotivní symbolika a vizuální prostředky empatického ovlivňování.
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VÝZNAM ÚDAJŮ O DĚJINNÝCH POMĚRECH V Lk 3,1–2a
PETR MAREČEK
The purpose of this study is to offer an explication of the dates of historical circumstances in
Luke 3:1–2a and to point out their importance in the Gospel of Luke. The study is divided into
three parts. Firstly, an analysis of context is offered in which the structural setting of the passage
is accompanied by source, form and redaction criticism. The second part contains an exposition
of the Luke 3:1–2a, which is focused not only on an explanation of individual expressions in the
text but also provides extensive information about the historical personalities mentioned in it.
Finally, the conclusion of the study summarizes the exposition of Luke 3:1–2a and considers the
importance of Luke 3:1–2a in the context of the Gospel of Luke.
Key words: Biblical exegesis; The Gospel of Luke; historical Jesus.
Lukášovo evangelium, které je nejdelším ze všech čtyř kanonických evangelií, je společně
s knihou Skutky apoštolů dílem stejného autora. Toto dvojdílo, jehož rozsah přesahuje čtvrtinu
celého Nového zákona, je překrásným vyprávěním o Ježíšovi a době prvotní církve. Lukášovo
evangelium, jež zaručeně patří k literárním skvostům v Bibli, rozvijí velké množství rozličných
tematik a vyznačuje se specifickými teologickými a literárními důrazy. Jednou z osobitých charakteristik Lukášova evangelia je zasazení vyprávění do času a prostoru. Ježíšovo narození
nastává v době vlády císaře Augusta, v čase Pax Augusta (Lk 2,1–2). Počátek působení Jana Křtitele, předchůdce Ježíše, je spjat s patnáctým rokem vlády císaře Tiberia a náleží do období prefektury Pontia Piláta v římské provincii Judsko (Lk 3,1).1
Tato studie, která si klade za cíl objasnit údaje o dějinných poměrech v Lk 3,1–2a a poukázat
na jejich význam v Lukášově evangeliu, je rozdělena do tří částí. Nejprve budou nabídnuty informace o uspořádání blízkého kontextu veršů Lk 3,1–2a a bude věnována pozornost problematice
jeho tradice a redakce. Dále bude uveden výklad textu Lk 3,1–2a, jenž nejen poskytne objasnění jednotlivých výrazů, ale též zprostředkuje obšírné informace o jednotlivých historických
postavách, které jsou v něm zmíněny. Nakonec pak závěr předloží shrnutí výkladu s poukázáním
na význam textu Lk 3,1–2a v celém Lukášově evangeliu.
1. Analýza kontextu
Informace o dějinných poměrech v Lk 3,1–2a tvoří součást vyprávění o působení Jana Křtitele (Lk 3,1–20), které je zaznamenáno rovněž v ostatních kanonických evangeliích (Mk 1,1–11;
Mt 3,1–17; Jan 1,19–28) a které je pokaždé dáno do úzké souvislosti se začátkem Ježíšovy
veřejné činnosti. V Lk 3,1–20 se evangelista Lukáš snaží nabídnout kompletní a uzavřený souhrn o působení Jana Křtitele. Tato skutečnost je patrná z toho, že sdělení o Janově uvěznění pře-

1

Rovněž počátky šíření křesťanství Lukáš spojuje s historií římské říše: císař Claudius (Sk 11,28; 18,2), kyperský prokonzul Sergius Paulus (Sk 13,7), prokonzul Gallio v provincii Achaja (Sk 18,12.14.17), prokurátor Palestiny Felix
(Sk 23,24.26 atd.), prokurátor Palestiny Porcius Festus (Sk 24,27; 25,1.4.9.12 atd.), Julius, setník císařské kohorty
(Sk 27,1.3).
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mísťuje dopředu z Mk 6,17–18 a zprávu o jeho vystoupení tak ukončuje touto informací (Lk
3,19–20).
Evangelní text o působení Jana Křtitele podává nejprve zprávu o jeho vystoupení (Lk 3,1–6),
pak seznamuje s jeho kazatelskou činností (Lk 3,7–18) a nakonec informuje o jeho uvěznění (Lk
3,19–20). Synoptické srovnání dává najevo, že Lukáš markovskou předlohu redakčně spojil
s další látkou z tradice. Úvodní zmínku o dějinných poměrech v Lk 3,1–2a je zapotřebí připsat
lukášovské redakční činnosti.2 Při líčení vystoupení Jana Křtitele (Lk 3,2b–6) se sice Lukáš opírá
o Markovo evangelium (Mk 1,4–6), avšak do značné míry se od něj odchyluje. Na začátku není
zmíněno zplnomocnění skrze slovo proroka, nýbrž je uvedeno shrnující vyprávění, které je odůvodněno pomocí rozšířeného citátu z Iz 3,4–6. Shodnost vyjádření Lk 3,4b s Mk 1,3 smí poukazovat na literární závislost. Lukáš nepřebírá zmínky o udílení křtu (Mk 1,5–6 // Mt 3,4.5.6)
a asketickém způsobu života Jana Křtitele (Mk 1,6). Kazatelská činnost Jana zahrnuje tři části:
1) Výzva k obrácení se zřetelem na hrozící soud (L 3,7–9), která pochází z pramene „Q“, jak je
patrné z téměř stejně znějícího paralelního textu v Mt 3,7–10. 2) Odpovědi Jana Křtitele zástupům lidu, celníkům a vojákům, které pojednávají o ovoci obrácení (L 3,10–14) a které náleží
k vlastní látce „L“. 3) Mesiášské zvěstování Jana (Lk 3,15–18), jež je ohraničeno dvěma redakčními verši (Lk 3,15.18), pochází v zásadě z pramene „Q“ (Lk 3,16.17), i když zahrnuje vsuvku z Mk 1,7 v L 3,16c, která měla již paralelu v pramenu „Q“.3 V Lk 3,7–18 uvádí evangelista
Lukáš tři vzory Janova kázání, které se týkají rozličných aspektů jeho kazatelské činnosti: eschatologický (Lk 3,7–9), etický (Lk 3,8–14), mesiánský (Lk 3,15–17). Verš Lk 3,18 dává najevo, že
se jedná o příklady Janova kázání. Závěrečné verše pojednání o Janu Křtiteli (Lk 3,19–20) se
opírají o Mk 1,14 (uvěznění Jana před Ježíšovým vystoupením) a Mk 6,17–18 (důvod vzetí do
vazby). Historické skutečnosti smí odpovídat skutečnost, že podnětem k zahájení Ježíšovy činnosti bylo Janovo uvěznění.
2. Výklad textu
Na rozdíl od vyprávění o Ježíšově dětství (Lk 1,5–2,52), kde je zakotvení do dějin učiněno
pomocí neurčité formulace ἐν ταῖς ἡμέραις „za dnů“ (Lk 1,5; 2,1), je v Lk 3,1 uvedeno přesné
datování. Při srovnání shrnujících biografických výhledů do budoucnosti v Lk 1,80 a 2,40.52
s údajem v Lk 3,1 vychází mimo jiné najevo, že Lukáš se nepokouší vytvořit bezprostřední vazbu na doposud vyprávěné události, jelikož Tiberius již vládne 15. rokem, když evangelní
vyprávění pokračuje. Takto je čtenáři evangelia sděleno, že mezi vyprávěnými událostmi v Lk 2,
které jsou spjaty s dobou vlády císaře Augusta (Lk 2,1), a tím, co nyní nastává, uplynulo minimálně 15 let. Kolik z událostí, které jsou následně v třetím evangeliu vyprávěny, spadá do tohoto 15. roku vlády Tiberia, není Lukášem žádným způsobem ani naznačeno. Evangelista výslovně
neuvádí chronologické údaje ani o Ježíšově křtu (Lk 3,21–22) a ani o jeho počátečním vystoupení v Galileji (Lk 4,16–30).
Třebaže verše Lk 3,1–2 nejsou tak pečlivě a zdařile utvořeny jako předmluva (Lk 1,1–4),
dlouhé větné spojení s pravidelným uspořádáním rovněž zřetelně poukazuje na nový začátek.4

2

3
4

Srov. SCHÜRMANN, H.: Das Lukasevangelium, I. Freiburg – Basel – Wien 1990, s. 153; BÖCHER, O.: Lukas und
Johannes der Täufer. Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt 4, 1979, s. 31 (celý článek: s. 27–44) spatřuje ve verších Lk 3,1–2.15.18 starobylé podání. S tímto názorem však není možné souhlasit, jelikož tyto verše neposkytují tradici, která by vykazovala soudržnost.
SCHULZ, S.: Q. Die Spruchquelle der Evangelisten. Zürich 1972, s. 368.
FITZMYER, J. A.: The Gospel According to Luke. Introduction, Translation and Notes (I–IX). New York 1981, s. 450.
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Způsob popisu pověření v Lk 3,1–2 připomíná začátek mnoha starozákonních prorockých knih,
kde je zasazeno působení daného proroka nebo jeho první vystoupení do dějinného kontextu
jmenováním krále (popř. králů) někdy s příslušným rokem (či dokonce s uvedením měsíce) vlády
(srov. Iz 1,1; Jer 1,1–3; Ez 1,1–3; Oz 1,1; Am 1,1; Mich 1,1; Sof 1,1; Ag 1,1; Zach 1,1). Zvláštností Lk 3,1 je vyjmenování současně vládnoucích osob – synchronismus. Za srovnatelné starozákonní texty můžeme pokládat Oz 1,1 a Am 1,1, kde jsou uvedeni příslušní jak judští, tak izraelští
králové (viz též Jer 25,1: judský a babylonský král). Mimo Bibli se s podobnými synchronismy
setkáváme u profánních historiků: Thúkydidés (2,2), Polybios (1,3), Diodóros Sicilský (16,2),
Dionysios z Halikarnassu (Antiquitates Romanae 9,61). Doklady poskytuje též židovský historik
Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 8,61–62; 18,106; 20,257).5 Lukáš tedy prozrazuje, že
zde píše „posvátné dějiny“.
Šestinásobný časový údaj začleňuje to, co je následně vyprávěno, tj. veřejné Ježíšovo působení včetně vystoupení jeho předchůdce Jana Křtitele, do světových dějin. K připomenutí Ježíšovy doby je uvedeno sedm jmen, která charakterizují tehdejší politickou a náboženskou situaci
v Palestině. Jedná se o tříúrovňový údaj: 1) císař; 2) jeho místodržitel a římští vazalové; 3)
duchovní vůdci lidu. Na začátku je zmíněn čas vlády císaře Tiberia a všichni ostatní jsou k němu
přiřazeni. Takto je zjevné, že jsou závislí na římském vladaři.
Tiberius: Formulace s časovým údajem „v patnáctém roce vlády Tiberia“, k němuž lze objevit
blízké jazykové paralely u Josepha Flavia (Antiquitates Judaicae 18,238; De bello Judaico 2,284)
a v Septuagintě (Ezd 6,1; Est 3,7), je jediným absolutním chronologickým datem v celém Novém
zákoně. Tento časový údaj se na první pohled jeví jako zcela přesný a je možné se domnívat, že byl
takto chápán evangelistou Lukášem a patrně také mnohými prvními čtenáři jeho evangelia. Mnoho faktorů nicméně komplikuje stanovení dějinného okamžiku, na který se tento časový údaj vztahuje. Můžeme si klást otázku, zda evangelista Lukáš počítá roky vlády Tiberia od okamžiku jeho
spoluvladařství s Augustem nad některými římskými provinciemi, což nastalo pravděpodobně na
podzim v roce 12 po Kr. (viz Suetonius, Vita Tiberii 21;6 srov. též Vellerius Paterculus, Historia
Romana 2,21; Tacitus, Annales 1,3), nebo zda nechává začít jeho vládnutí teprve od smrti Augusta a jeho jmenování senátem v roce 14 po Kr. Další nejistota spočívá v tom, že přesně nevíme, podle jakého kalendáře se Lukáš orientoval a jak vymezoval roky vládnutí (ἡγεμονία).7
Počítal-li evangelista Lukáš roky Tiberiovy vlády od jeho spoluvladařstvím s Augustem,
které nejspíše nastalo v roce 12 po Kr., pak by podle takovéto kalkulace byl začátek působení
5

6

7

Srov. dále KLOSTERMANN, E.: Das Lukasevangelium. Tübingen 1975, s. 50; MARSHALL, I. H.: The Gospel of
Luke. Exeter 1978, s. 133; NOLLAND, J.: 1:1–9:20. Dallas 1989, s. 144; EVANS, C. F.: Saint Luke. London 1990,
s. 231; RADL, W.: Das Evangelium nach Lukas: Kommentar. Erster Teil: 1,1–9,50. Freiburg – Basel – Wien 2003,
s. 147.
V souvislosti se slavením vojenských úspěchů Tiberia, které se týkaly vítězství v Germánii a Panonii, Suetonius (Vita
Tiberii 21) uvádí, že konzulové se pak postarali o to, aby byl brzy schválen zákon a aby tak Tiberius vládl nad těmito provinciemi společně s Augustem a provedl spolu s ním census. Srov. SUETONIUS: Volume I. The Lives of Caesars. With an English translation by J. C. Rolfe, introduction by K. R. Bradley. Cambridge 1997, s. 323. Někdy bývá
upřednostňována datace spoluvládnutí Tiberia s Augustem na rok 11 nebo 13 po Kr. Viz dále HOLZMEISTER, U.:
Chronologia vitae Christi. Roma 1933, s. 66. STROBEL, A.: Plädoyer für Lukas. Zur Stimmigkeit des chronistischen
Rahmens von Lk 3.1. New Testament Studies 41, 1995, s. 466–469 datuje spoluvladařství na rok 11 nebo 12 po Kr.
CARROLL, S. T.: Tiberius. In: Freedman, D. N. (ed.): Anchor Bible Dictionary, VI. New York 1992, s. 550 stanovuje spoluvládnutí na rok 13 po Kr.
Řecký termín ἡγεμονία, který je hapax legomen v Novém zákoně (tj. slovo, které v rámci Nového zákona nalezneme
pouze jednou, a to zde), je obvykle přeložen pomocí slova „vláda“. Jedná se o obecný výraz, který zahrnuje význam
„vrchní velení, vůdcovství, vládcovství“ a který je používán v souvislosti s různými vedoucími činiteli v římské říši
(caesar, legati, praesides provinciae, procuratores). Viz Josephus Flavius, Vita 5; srov. též Aristeas, Epistola ad Philocraten 219; Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 2,348.
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Jana Křtitele spojen s rokem 26 po Kr. Pro takovýto způsob počítání existuje svědectví u Tertuliána, který na jednom místě ve svém spise Adversus Marcionem sděluje, že Pán byl zjeven od
12. roku císaře Tiberia (1,15) a pak o něco dále uvádí, že v 15. roce Tiberia Ježíš Kristus sestoupit z nebe (1,19). Lze se domnívat, že podle tohoto na první pohled protikladného vyjádření údaj
15 let odkazuje na společnou vládu s Augustem, zatímco počet 12 let se vztahuje k rokům vlády
po Augustově smrti. Obě dvě data se tudíž vztahují ke stejnému časovému období, kterým je rok
26 po Kr. Domněnka, podle které Lukáš počítá roky vlády Tiberia od jeho spoluvladařstvím
s Augustem a podle které tak veřejná činnost Jana Křtitele začala v roce 26 po Kr. (popř. v roce
25 nebo 27), je pokládána za tradiční a setkáváme se s ní již v první polovině 17. století (James
Ussher).8 Takovýto způsob vypočítávání je zaměřen na snahu uvést do lepšího souladu údaj
„když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let“ (Lk 3,23) s rokem jeho narození – rok 4 př.
Kr. Tento pohled nakonec vede k stanovení termínu Ježíšovy smrti na kříži v roce 30 (v menší
míře pak v roce 29), pokud se zastává názor, že Ježíšovo veřejné působení trvalo tři roky, jak
naznačuje Janovo evangelium se zmínkami o třech velikonočních svátcích (Jan 2,13.23; 6,4;
11,55). Takovéto počítání roků vlády Tiberia se však střetá s problémy. Nemáme k dispozici žádný doklad ze soudobých pramenů nebo mincí, že by císařský úřad Tiberia byl takovýmto způsobem počítán.9 Ze svědectví Josepha Flavia (Antiquitates Judaicae 18,32.224; De bello Judaico
2,168.180) a ostatních starověkých historiků (Appiános, Bellum civile 2,149; Plútarchos, Vita
Caesari 62–67 /737–740/; Suetonius, Julius Caesar 81,2)10 vychází najevo, že je třeba počítat
s pozdějším začátkem vlády Tiberia než s jeho spoluvladařstvím s Augustem. Výpověď o Tiberiově vládnutí v Lk 3,1 se tedy vztahuje k jeho samostatné vládě po císaři Augustovi.
V souvislosti s kalkulací roků vlády Tiberia lze si však klást otázku, zda evangelista Lukáš
vychází při svém počítání jeho roků vlády od smrti Augusta, která nastala dne 19. srpna roku 14
po Kr., nebo od hlasování římského senátu dne 17. září roku 14 po Kr., který potvrdil Tiberia jako
nástupce Augusta?11 Tento faktor při počítání nicméně nezastává velkou důležitost, jelikož se
jedná o malý časový rozdíl, a je možné ho nechat stranou.
Nakonec se můžeme dotazovat, podle kterého kalendáře se řídil evangelista Lukáš při
počítání let vlády císaře Tiberia? Byl předložen názor, že evangelista Lukáš směl použít židovský kalendář, u kterého začínal nový rok 1. nisanu (tj. březen/duben). Podle tohoto počítání byl
prvním rokem vlády Tiberia již částečný rok, tj. období buď od smrti Augusta, nebo od zvolení
senátem do začátku nového roku 1. nisanu (tj. březen/duben) roku 15. po Kr., a patnáctý rok
vlády Tiberia pak vychází na období od dubna roku 28 do dubna roku 29 po Kr. V souvislosti
s tímto návrhem se činí odkaz na židovskou tradici (m. Ro’š Haš. 1,1).12 Ve zmíněném židovském traktátu se však sděluje, že pouze údaje o izraelských králích jsou počítány tímto způsobem,
8

9
10
11
12

CREED, J. M.: The Gospel according to St. Luke. The Greek Text with Introduction, Notes, and Indices. London 1950
(= 1930), s. 48 cituje J. Usshera. Viz dále např. ZAHN, T.: Das Evangelium des Lucas. Leipzig 1920, s. 184; STROBEL, A.: Ursprung und Geschichte des frühchristlichen Osterkalenders. Berlin 1977, s. 84–92; STROBEL, A.: Plädoyer für Lukas. Zur Stimmigkeit des chronistischen Rahmens von Lk 3.1. New Testament Studies 41, 1995, s. 466–469.
Podle něj je třeba počítat čas vlády Tiberia od začátku spoluvladařství v roce 11/12 po Kr. Jan Křtitel by pak vystoupil
v roce 25/26 po Kr. a Ježíš o rok později. Jako odůvodnění je uváděno, že Klement Alexandrijský poznamenává, že
Ježíš byl ukřižován 42 let před zničením jeruzalémského chrámu. Údaj 42 je však kulatým číslem (12krát 3,5), které
může dataci teologicky odůvodňovat. Srov. KLEIN, H.: Lukasevangelium. Göttingen 2006, s. 162, pozn. 27.
MEIER, J. P.: A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus. Volume one, The Roots of the Problem and the Person. New York – London – Toronto – Sydney 1991, s. 384.
HOEHNER, W.: Chronological Aspects of the Life of Christ. Grand Rapids, MI 1977, s. 32, pozn. 12–13.
FINEGAN, J.: Handbook of Biblical Chronology. Principles of Time Reckoning in the Ancient World and Problems
of Chronology in the Bible. Peabody 1998, s. 330–331.
Srov. OGG, G.: The Chronology of the Public Ministry of Jesus. Cambridge 1940, s. 196–201.
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zatímco u cizích králů se vychází při počítání od 1. tišri (září/říjen; Ro’š Haš. 3a–b.8a).13 Ve prospěch kalkulace podle židovského kalendáře by bylo možné uvést skutečnost, že Lukášovo
vyprávění se týká prostředí Palestiny (podle Lk 3,3 Jan Křtitel hlásal křest pokání na odpuštění
hříchů v okolí Jordánu; v Lk 4,44 se o Ježíšovi sděluje, že kázal v celé judské zemi, srov. též
Lk 23,5). Tato domněnka nicméně není přesvědčivá, jelikož Lukáš, který směl být pravděpodobně pohanského původu14 a který psal křesťanům z pohanství, by se stěží držel takovéhoto
systému počítání.
Jeden z dvou možných způsobů, jak Římané vypočítávali roky vlády, byl podle juliánského
kalendáře, podle kterého rok začínal 1. ledna. Podle této kalkulace je doba od nástupu Tiberia na
trůn – buď 19. srpna 14 po Kr. (po smrti Augusta), nebo 17. září (po hlasování římského senátu)
roku 14 po Kr. – do začátku nového kalendářního roku 1. ledna 15 po Kr. považována za rok
nastoupení do úřadu, avšak není pokládána za první rok jeho vlády. Z takovéhoto počítání
vychází najevo, že patnáctý rok vlády Tiberia bylo období od ledna do prosince roku 29 po Kr.
Starověcí římští historikové Tacitus a Suetonius počítali tímto způsobem roky vlády panovníků.15 Tuto možnost počítání roků není možné zcela vyloučit, jelikož odpovídá literárnímu charakteru Lukášova evangelia, které se obrací na čtenáře z prostředí římského světa. Druhým způsobem, jak Římané stanovovali roky vlády, je počítání patnácti let přímo od ujmutí se vlády,
podle kterého by pak 15. rok vlády Tiberia spadal do období srpen/září 28–29 po Kr. Tento
pohled je zastáván mnohými autory.16
Jako nejpřesvědčivější se nicméně jeví možnost, že evangelista Lukáš se v Lk 3,1 řídil syrsko-makedonským kalendářem, jenž začínal 1. října (nebo 1 tišri). Možnost takovéhoto počítání
podporuje tradice o Lukášově původu z Antiochie v Sýrii (starobylý prolog k Lukášovu evangeliu z konce druhého století /nebo ze čtvrtého století/;17 Eusebius, Historia Ecclesiastica 3,4,6;
ScChr 31, s. 100; Jeroným, De viris illustribus 7; PL 23,650). V případě tohoto způsobu počítání
(rovněž palestinskými židy převzatý od vlády Seleukovců) bylo jako první rok vlády Tiberia
považováno již období ode dne nástupu do funkce, tj. od 19. srpna 14 po Kr. do 30. září 14 po
Kr. Patnáctý rok vlády Tiberia vychází od 1. října 27 po Kr. do 30. září 28 po Kr.18 Tento způsob počítání odpovídá lépe než vymezení 15. roku dle římského kalendáře časovému údaji
v Janově evangeliu o stavění jeruzalémského chrámu: „tento chrám se stavěl 46 let“ (Jan 2,20).
Nejvhodnější datum pro začátek rekonstrukce jeruzalémského chrámu se jeví rok 20/19 př. Kr.

13
14
15
16

17

18

BOCK, D. L.: Luke. Volume 1, 1:1–9:50. Grand Rapids, MI 1994, s. 912.
Viz dále např. MAREČEK, P.: The Author of the Third Gospel. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia 13, 2012, s. 27–39.
FINEGAN, J.: Handbook of Biblical Chronology. Principles of Time Reckoning in the Ancient World and Problems
of Chronology in the Bible. Peabody 1998, s. 338–339.
Např. FITZMYER, J. A.: The Gospel According to Luke. Introduction, Translation and Notes (I–IX). New York 1981,
s. 455; WIEFEL, W.: Das Evangelium nach Lukas. Berlin 1988, s. 87; ECKEY, W.: Das Lukasevangelium. Unter
Berücksichtigung seiner Parallelen. Teilband I: 1,1–10,42. Neukirchen – Vluyn 2004, s. 183.
Tento prolog, jenž je někdy považován za jeden z proti-marcionských prologů k Lukášovu evangeliu, se uchoval ve
dvou verzích: řecké a latinské (znění obou verzí poskytuje ALAND, K. (ed.): Synopsis Quattuor Evangeliorum. Locis
parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis. Stuttgart 2001, s. 533). Důkladný kritický komentář
poskytuje FITZMYER, J. A.: The Gospel According to Luke. Introduction, Translation and Notes (I–IX). New York
1981, s. 38–39. Dataci tohoto prologu na konec 2. století zastává také JAROŠ, K.: Das Neue Testament und seine
Autoren. Eine Einführung. Wien 2008, s. 83.
CICHORIUS, C.: Chronologisches zum Leben Jesu. Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 22, 1923, s. 16–20; DILLMANN, R. – PAZ, C. M.: Das Lukas-Evangelium. Ein Kommentar für
die Praxis. Stuttgart 2000, s. 64–65; ROSSÉ G.: Il vangelo di Luca. Commento esegetico e teologico. Roma 2001,
s. 122, pozn. 6.
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(18. rok vlády Heroda Velikého; srov. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 15,380).19 Jak
ovšem evangelista Lukáš k tomuto časovému údaji ohledně vystoupení Jana Křtitele přišel, zůstává neznámé. Na rozdíl od tohoto údaje, ostatní odkazy na podřízené autority, a to jak civilní,
tak náboženské, jsou z časového hlediska neurčité a dovolují značné časové rozpětí.
Pontius Pilát: Zmínkou o Pontiovi Pilátovi, jenž vládl v Judsku, uvádí Lukáš dějinnou osobnost, která sehrála rozhodující roli v procesu proti Ježíšovi. Po sesazení Herodova syna Archelaa
v roce 6 po Kr., se dostalo území Judska, Samařska a Idumeje pod přímou římskou správu (do
roku 41 po Kr.).20 Pátým místodržitelem této římské provincie „Judsko“ byl Pilát, který zastával
tento úřad v letech 26–36 (nebo začátek 37) po Kr.21 Pilát pocházel z římského rodu Pontiů. Byl
tvrdým a panovačným vládcem, který si sotva získal přízeň u židů.22 U židů způsobil několikrát
pozdvižení. Pilát nechal napochodovat římské vojsko do Jeruzaléma s císařskými zástavami, což
s ohledem na předpis zakazující zobrazovat živé tvory vyvolalo u židů značnou nevoli. (Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 18,55–59; De bello Judaico 2,169–174). Pobouření mezi židy
rovněž způsobil tím, že použil peněz z chrámového pokladu při stavbě akvaduktu (Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 18,60–62; De bello Judaico 2,175–177). Nakonec pak Pilátův krutý
postup proti shromáždění Samařanů na hoře Gerizím vyvolal stížnost na něj u římského legáta
Vitellia, což vedlo následně k Pilátovu sesazení a jeho odchodu do Říma (Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 18,85–89).
Jméno Pilát se v Novém zákoně objevuje celkem 55krát (Mt 9krát; Mk 10krát; Lk 12krát; Jan
20krát; Sk 3krát; 1 Tim 1krát). Pilát s označením Pontius (Πόντιος) se v Novém zákoně vyskytuje kromě Lk 3,1 již jen dvakrát, a to v úřední řeči prvokřesťanských formulí vyznání (1 Tim
6,13; Sk 4,27). V Lk 3,1 je Pilát zmíněn ve spojení s vystoupením Jana Křtitele a v Lk 13,1 se
o Pilátovi sděluje, že nechal smísit krev lidí s krví jejich obětních zvířat. I když tento hrůzný čin
Piláta není zmíněn nikde jinde v evangelní tradici a rovněž u žádného antického autora, neodporuje jeho krutosti. Veškerá ostatní místa v Novém zákoně, kde je Pilát uveden, se vztahují na
události spjaté s Ježíšovým procesem a jeho smrtí na kříži.23 Události Božího plánu spásy
v Ježíši Kristu náleží tedy do období, kdy cizí panovník vládl nad Izraelem.
Lukáš v souvislosti s Pilátovým vládnutím používá sloveso ἡγεμονεύω, které zahrnuje význam „být vůdcem, vládnout“ a se kterým se v Novém zákoně setkáváme již jen v Lk 2,2 ve spojitosti s Kviriniem. V Lk 20,20 je Pilát označen jako ἡγεμών „vladař“. Jak již bylo dříve uvedeno, jednalo se o obecnou hodnost někoho, kdo zastával vrchní velení na určitém území.24 Toto
označení je pak Lukášem použito též pro místodržitele Felixa (Sk 23,24.26.33; 24,1.10) a Festa
(Sk 26,30). Epigraf nalezený v Cesareji Přímořské v roce 1961 nazývá Piláta „Praefectus Judaeae“. Podle jeho nálezce italského archeologa Antonia Frova se tento titul používal v prvním
19
20

21

22
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24

Viz dále SCHNACKENBURG, R.: Das Johannesevangelium, I. Freiburg – Basel – Wien 1967, s. 366.
Na původním Archealově území se v letech 6 až 41 po Kr. vystřídalo sedm římských místodržitelů, kteří sídlili v Cesareji Přímořské: Coponius: 6–8 po Kr., Marcus Ambibulus (Ambivius): 9–12 po Kr., Annius Rufus: 12–15 po Kr., Valerius Gratus: 15–26 po Kr., Pontius Pilatus: 26–36 po Kr., Marcellus: 36–37 po Kr. Marullus: 37–41. Oba dva poslední jsou některými badateli považováni za jednu osobu. Srov. TICHÝ, L.: Úvod do Nového zákona. Svitavy 2003,
s. 144.
Vymezení období, kdy Pilát zastával úřad místodržitele, je téměř jednohlasně zastáváno. LÉMONON, J.-P.: Pilate
et le gouvernement de la Judée. Textes et monuments. Paris 1981, s. 241–244 navrhuje, že období od 15. prosince 36
po Kr. do konce února 37 po Kr. bylo dobou, během které musel Pilát opustit Palestinu a vydat se do Říma.
Filón Alexandrijský (Legatio ad Gaium, 299–305) o něm podává nejobsáhlejší zprávu, která v sobě nemá nic lichotivého: neústupný, svévolný, nepřizpůsobivý, ale i úplatný a násilný. Podobným způsobem o něm referuje též Josephus Flavius (De bello Judaico 2,169–177; Antiquitates Judaicae 18,53–58).
Ježíšovu popravu skrze Piláta dosvědčuje též římský historik Tacitus (Annales 15,44).
Josephus Flavius používá pro Piláta rovněž výraz ἡγεμών (Antiquitates Judaicae 18,55).
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období císařské říše. Tacitus (Annales 15,44) již Piláta nazývá „prokurátor“, třebaže titul „praefectus“ (řecky: ἔπαρχος) byl používán pro judského guvernéra do doby reorganizace, která nastala za císaře Claudia kolem roku 46 po Kr., kdy bylo zavedeno označení „procurator. Titul „praefectus“ zdůrazňuje vojenský charakter postavení, kdežto titul „procurator“ byl používán
v nejranější době principátu pouze pro finanční úředníky, a to jak v imperiálních, tak v senátorských provinciích.25 Skutečnost, že jako území, které spravoval Pontius Pilát, je zmíněno pouze
Judsko bez uvedení Samařska a Idumeje, smí být dána větším zájmem Lukáše o časové jak
o geografické hledisko. Dá se však též předpokládat, že výraz „Judsko“ v Lk 3,1 smí zahrnovat
význam provincie včetně Samařska a Iduemeje.
Herodes: Na třetím místě je jmenován Herodes – tetrarcha26 Galileje. Jedná se o Heroda
Antipase, mladšího bratra Archelaa, syna Maltaké, který obdržel část království svého otce Heroda Velikého v okamžiku jeho smrti a vládl od 4. př. Kr.27 nad Galileou (území v severní části
Palestiny) a Pereou (území na východ od Mrtvého moře), jak dosvědčuje Josephus Flavius (Antiquitates Judaicae 17,188.318).28 Sídlil nejprve v Sephoris, později v městě Tiberias, které vybudoval a které nazval ke cti římského císaře (srov. Jan 6,23). Nejprve byla jeho manželkou dcera
nabatejského krále Arety IV. (srov. 2 Kor 11,32). Tu však opustil a žil s Herodiadou, která byla
dcerou jeho nevlastního bratra Aristobula a která byla ženou jeho nevlastního bratra Heroda Filipa /syn Mariamme II./ (Antiquitates Judaicae 18,136; Mk 6,17), což vyvolalo kritiku ze strany
Jana Křtitele (Lk 3,19). Později Antipas dal Jana Křtitele uvěznit a popravit (Mk 6,17–29; Mt
14,3–12; srov. Lk 3,20). Kárání Heroda Janem Křtitelem z morálních důvodů stojí v protikladu
k politické motivaci Janova uvěznění, o které se zmiňuje Josephus Flavius (Antiquitates Judaicae 18,116–119).29 Tento „Herodes“ se i nadále objevuje v Lukášově evangeliu (Lk 3,19; 8,3;
9,7.9; 13,31; 23,7–15). Herodes Antipas byl vlastně „Herodes“ Ježíšova veřejného působení
a jeho zeměpán. V Lk 13,31 je představen jako jeho pronásledovatel, jenž ho chce zabít. Herodes Antipas by prožidovsky zaměřen. Z Lk 23,12 vychází najevo, že Herodes měl s Pontiem
Pilátem napjaté vztahy, které se v den Ježíšova soudního přelíčení urovnaly. Na čem se zakládalo přátelství, které ten den vzniklo mezi Herodem a Pilátem, evangelista Lukáš nesděluje.30
25
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Viz dále SCHÜRER, E.: The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C.–A.D. 135). Volume
I. A New English Version Revised and Edited by G Vermes – F. Millar. Edinburgh 1973, s. 358–360; srov. též
SCHWARTZ, D. R.: Pontius Pilate. In: Freedman, D. N. (ed.): Anchor Bible Dictionary, V. New York 1992, s. 395–401.
Výraz τετρααρχέω „být tetrarchou, vládnout jako tetrarcha“ se v Novém zákoně vyskytuje pouze v Lk 3,1, a to třikrát. Titul tetrarcha (τετραάρχης) byl původně vyhrazen tomu, kdo vládl nad čtvrtinou území. V evangelní tradici se
stal běžným označením pro malé panovníky vládnoucí nad určitým územím, kteří byli následníci Heroda Velikého
a kteří podléhali římské vrchnosti. Jednalo se o malé vladaře, jejichž hodnost a mocenské pozice byly menší než králů.
Viz dále BALZ, H.: τετραάρχης. In: Balz, H. – Schneider, G. (edd.): Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament,
Bd. III. Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1983, sl. 845–846.
FILMER, W. E.: The Chronology of the Reign of Herod the Great. Journal of Theological Studies 17, 1966, s. 283–298
zpochybňuje obvyklou dataci Herodovy smrti v roce 4 a stanovuje jeho úmrtí na rok 1. př. Kr.
Viz dále HOEHNER, H. W.: Herod Antipas. Cambridge 1972; JENSEN, M. H.: Herod Antipas in Galilee. The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and its Socio-Economic Impact on Galilee. Tübingen 2006.
Podle Josepha Flavia se Herodes obával vzpoury. Proto nechal Jana uvěznit, převést do pevnosti Machaerus, která
ležela východně od Mrtvého moře v jižní části Pereje, a tam ho nechal popravit (srov. Antiquitates Judaicae
18,116–119). Pevnost Machaerus postavil Alexander Jannaios (103–76) na vrcholu strmé osamocené hory východně
od Mrtvého moře v jižní části Pereje. Tato pevnost byla velkolepě rekonstruována Herodem Velikým. Její rozvaliny
lze stále vidět i v dnešní době. Srov. dále KOPP, C.: Die heiligen Stätten der Evangelien. Regensburg 1959,
s. 173–176.
Přátelský vztah Heroda a Piláta je dále popsán v Petrově evangeliu, kde v 2,5 Herodes oslovuje římského prefekta
„bratře Piláte“. Srov. DUS, J. A. – POKORNÝ, P. (edd.): Novozákonní apokryfy I. Neznámá evangelia. Praha 2001,
s. 230.
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Herodes Antipas vládl do roku 39 po Kr., kdy ho císař Caligula sesadil a poslal do vyhnanství do
Lyonu (Lugdunum) kvůli tomu, že se ucházel o královský titul.31 Přináležení území Perea k teritoriu Antipase není v Lk 3,1 zmíněno, bylo však předpokladem k tomu, že zasáhl proti Janu Křtiteli, který působil na východním břehu řeky Jordán. Absence údaje o území Perea smí být indicií, že evangelista Lukáš projevuje větší zájem o časové jak o geografické hledisko.
Filip: Čtvrtou postavou, kterou evangelista Lukáš uvádí, je Filip. Sděluje o něm, že byl tetrarchou v Itureji a Trachonitidě. Filip byl synem židovky Kleopatry a Heroda Velikého, tj.
nevlastní bratr Heroda Antipy. Vládl po smrti svého otce Heroda Velikého od roku 4 př. Kr. jako
tetrarcha převážně na územích s nežidovskou populací (Syřané nebo Řekové). Jako teritorium
vlády Filipa vypočítává Josephus Flavius následující oblasti: Gaulanitis, Trachonitis, Batanaea
a Paneas (Antiquitates Judaicae 17,189; trochu odlišné údaje však nalezneme v Antiquitates
Judaicae 17,319). Jednalo se o teritoria východně a severovýchodně od Genezaretského jezera
(viz též De bello Judaico 1,668; 2,95). Iturea jako součást teritoria Filipa je zmíněna pouze v Lk
3,1. Území Itureje (Ἰτουραία χώρα) leželo severně od Galileje s hlavním městem Chalkis. Jednalo se o oblast mezi pohořími Libanon a Antilibanon (srov. Strabón, Geografika 16,2,10.18).32
Trachonitis bylo území, které se rozkládalo jižně od Damašku. Byla to členitá náhorní rovina,
která se nacházela severovýchodně od Bataneje.33 Filip vybudoval z rybářské vesnice Betsaidy
na severním břehu Genezaretského jezera město a přejmenoval ho na Julias na počest dcery Julie
císaře Augusta. Kromě toho přestavěl a rozšířil město Panias u pramenů Jordánu a pojmenoval
ho na počest císaře Cesarea (Antiquitates Judaicae 18,28). K odlišení od dobře známé Cesareje
na pobřeží byla nazývána Cesarea Filipova. Takto je zmiňována též v evangeliích (Mt 16,13; Mk
8,27). Podle svědectví Josepha Flavia jeho vláda se vyznačovala umírněností, mírumilovností
a zájmem o spravedlnost (Antiquitates Judaicae 18,106–107). Patrně byl nejmírnějším z Herodových synů. Z jeho soukromého života víme pouze to, že se oženil se Salome, která byla dcera
Heroda Filipa a Herodiady, a že jejich manželství bylo bezdětné (Antiquitates Judaicae 18,137).
Z politického hlediska byl důsledným přítelem Římanů a usiloval o jejich přízeň. Toto dokládají nejen jména, která udělil městům Cesarea a Julias, ale též ražení mincí s vyobrazením Augusta a Tiberia. Bylo to poprvé, co lidská podobizna byla vyražena na mincích židovského knížete
(a jak se zdá, včetně jeho vlastní).34 Když v roce 34 po Kr. Filip zemřel bez dědice, jeho území
bylo připojeno k římské provincii Sýrie. V roce 37 po Kr. pak připadlo do správy králi Agrippovi I.35 Jmenováním Pontia Piláta, Heroda a Filipa je uvedeno celé území, kde vládl Herodes Veliký (srov. L 1,5).
Lysaniáš: Velmi málo toho víme o Lysaniašovi (Λυσανίας), jenž byl tetrarchou v Abiléně
(Ἀβιληνή). Území s tímto označením není jinak nikde uvedeno. Nesetkáváme se s ním již ani
v LXX a ani v Novém zákoně. Toto území je obecně lokalizováno kolem města Abila, které leží
31
32
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Viz dále KELLERMANN, U.: Ἡρῴδης. In: Balz, H. – Schneider, G. (edd.): Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. II. Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1981, sl. 305–306.
Srov. dále SCHNEIDER, G.: Ἰτουραῖος. In: Balz, H. – Schneider, G. (edd.): Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. II. Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1981, sl. 514; WOLTER, W.: Das Lukasevangelium. Tübingen 2008,
s. 155.
Výraz Τραχωνῖτις je femininum od Τραχωνίτις (obyvatel z Τράχων; Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 13,427).
Filón Alexandrijský (Legatio ad Gaium 1,326) a Josephus Flavius (Antiquitates Judaicae 18,137) používají výraz
Τραχωνῖτις v absolutní formě ve významu „Trachonitis“, zatímco evangelista Lukáš jej používá jako adjektivum, tj.
ἡ Τραχωνῖτις χώρα „oblast Trachonitidy“ (Lk 3,1).
SCHÜRER, E.: The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C.–A.D. 135). Volume I. A New
English Version Revised and Edited by G Vermes – F. Millar. Edinburgh 1973, s. 339–340.
SCHNEIDER, G.: Φίλιππος. In: Balz, H. – Schneider, G. (edd.): Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd.
III. Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1983, sl. 1020.
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asi 25 km severozápadně ležícího od Damašku.36 Josephus Flavius se o tomto území zmiňuje
jako o tetrarchii se jménem „Abella“ (Ἄβελλα), která dříve náležela jistému Lysaniášovi (Antiquitates Judaicae 20,138; srov. Antiquitates Judaicae 19,275: Ἄβιλα Λυσανίου „Abila Lysaniáše“. Ve spise De bello Judaico toto území nazývá „královstvím Lysaniáše“ (2,215.247).
Z dějin je velmi známý Lysaniáš, který nastoupil na trůn po smrti svého otce Ptolemaia v roce
40 př. Kr. (Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 14,330; De bello Judaico 1,248). Starověký
římský historik Cassius Dio ho nazývá „králem Itureje“ (Historia Romana 46,32,5). V roce 34 př.
Kr. nechal Marcus Antonius usmrtit Lysaniáše na žádost Kleopatry z důvodu jeho údajných intrik
s Parthy (Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 15,92; De bello Judaico 1,440). Údaje z následujícího období o této oblasti jsou velmi skrovné. Lysaniášovo království bylo postupně rozděleno do menších územních celků. Od Josepha Flavia se dále dovídáme, že když v roce 37 po Kr. po
Tiberiovi nastoupil na císařský trůn Caligula (vládl v letech 37–41 po Kr.), daroval Agrippovi
I. nejen tetrarchií Filipa, ale též „tetrarchii Lysaniáše“ (je míněna tetrarchie Abily), a to včetně
královského titulu (Antiquitates Judaicae 18,237). Když pak v roce 41 po Kr. nastoupil na císařský trůn Claudius (vládl v letech 41–54 po Kr.), převedl na Agrippu I. celé království jeho děda
Heroda Velkého, které zahrnovalo „Abilu Lysaniáše“ (Antiquitates Judaicae 19,275). Po smrti
krále Agrippy I. v roce 44 bylo jeho území spravováno římskými prokurátory. Asi v roce 53 však
císař Claudius udělil Agrippovi II. společně s Abilénou, tetrarchií Lysaniáše a tetrarchií Filipa
výměnou za teritorium Chalkidy, nad kterým vládl asi od roku 50 po Kr. (Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 20,138; srov. De bello Judaico 2,247). Z těchto všech textů vychází najevo, že
před rokem 37 po Kr. tetrarchii Abilénu spravoval jistý Lysaniáš. Na základě skutečnosti, že
Josephus Flavius se zmiňuje pouze o jednom Lysaniášovi, který žil ve stejné době jako Marcus
Antonius a Kleopatra, byl zastáván názor, že tetrarchie Abiléna obdržela pojmenování po něm a že
neexistoval nikdo jiný s tímto jménem. S tímto míněním však nelze souhlasit. Lysaniášovo království mělo stejnou rozlohu jako za předchozí vlády jeho otce Ptolemaia. Teritorium Abilény bylo
jeho součástí, avšak tvořilo pouze jeho malou část. Z tohoto důvodu se jeví nemožné, aby oblast
Abilény byla označena jako „tetrarchie Lysaniášova“. Spíše je třeba počítat s tím, že oblast Abilény byla mezitím oddělena od iturejského království a byla spravována nějakým pozdějším Lysaniášem, který nad ní vládl jako tetrarcha. Fakt, že existovala ještě jedna osoba se jménem Lysaniáš, dotvrzuje epigraf nalezený v Abile.37 Jedná se o Lysaniáše, kterého uvádí Lukáš v Lk 3,1
a který zemřel asi v roce 36 po Kr.38 Skutečnost, že evangelista Lukáš zmiňuje tohoto Lysaniáše,
který byl tetrarchou v Abiléně s hlavním městem Abila, není dána tím, že by Lukáš potřeboval
čtvrtého tetrarchu, nýbrž předkládá politické poměry v Palestině podle mapy Palestiny z doby, kdy
žil, kdy Abiléna náležela židovskému králi Agrippovi II. (asi 53–100 po Kr.).39
Annáš a Kaifáš: Nakonec pak vedle světských panovníků jsou jako náboženské autority
židovství uvedeni dva velekněží: Annáš a Kaifáš. Nápadné je použití singuláru ἐπὶ ἀρχιερέως „za
velekněze“40 v souvislosti se jmenováním dvou jmen velekněží. Tímto chce Lukáš naznačit, že
36
37
38
39

40

SCHNEIDER, G.: Ἀβιληνή. In: Balz, H. – Schneider, G. (edd.): Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd.
I. Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1980, sl. 3.
Viz dále CREED, J. M.: The Gospel according to St. Luke. The Greek Text with Introduction, Notes, and Indices. London 1950 (= 1930), s. 307–309.
Viz dále SCHÜRER, E.: The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C.–A.D. 135). Volume
I. A New English Version Revised and Edited by G. Vermes – F. Millar. Edinburgh 1973, s. 567–569.
CRONIN, H. S.: Abilene, the Jewish Herods and St Luke. Journal of Theological Studies 18, 1916, s. 147–151;
SCHÜRMANN, H.: Das Lukasevangelium, I. Freiburg – Basel – Wien 1990, s. 151. GREEN, J. B.: The Gospel of
Luke. Grand Rapids, MI 1997, s. 169 domnívá, že Filip a Lysaniáš smí být zmíněni kvůli tomu, aby dopomohli zvětšit místní geografické odkazy a zahrnout důraznějším způsobem pohanský svět římské říše.
Pokud jde o vyjádření ἐπὶ ἀρχιερέως „za velekněze“, viz též v 1 Mak 13,42; Mk 2,26.
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byl pouze jeden úřadující velekněz. Kdyby měl totiž na mysli dva současně úřadující velekněze,
pak by se očekávalo použití plurálu ἐπὶ ἀρχιερέων „za velekněží“. Plurál „velekněží“ se opětovně
objevuje v evangeliích a vztahuje se k těm, kdo byli velekněžími, a k těm, kdo náleželi k velekněžským rodinám, z nichž byl pouze jeden úřadujícím veleknězem.
Jméno Ἅννας „Annáš“ je zkrácená forma jména („ )הָיְנַנֲחChananjáš“, které je doloženo ještě
v dalších formách: Ἄνανος (např. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 20,199.200), Ἀννᾶς.
O Annášovi, jenž byl synem Setha, víme, že v roce 6 po Kr. poté, co byl velekněz Joazar sesazen z velekněžského úřadu (Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 18,26), ho místodržitel Kvirinius jmenoval veleknězem. Jelikož Annáš nepocházel ze Sádokova rodu, nenáležel mezi legitimní velekněze. V roce 15 po Kr. byl pak Annáš zbaven velekněžského úřadu Valeriem Gratem,
jenž byl prefektem Judska (Antiquitates Judaicae 18,32–33). Annáš však po svém sesazení
pokračoval v používání titulu velekněz (do určité míry jako „velekněz ve výslužbě“) a zejména
si uchoval velký vliv.41 Annášova významná pozice je patrná již ze skutečnosti, že jeho pět synů
zastávalo rovněž po určitou dobu velekněžský úřad (Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae
20,198): Eleazar (16–17 po Kr.), Jonathan (36–37 po Kr.), Theofios (37 po Kr.), Matthiáš (asi
42–43/44 po Kr.), Annáš, mladší (62 po Kr.).42 Z tohoto všeho vychází najevo, že sesazení
Annáše z velekněžského úřadu nenastalo následkem nelibosti ze strany Římanů. Při vykonávání
svého velekněžského úřadu velmi dobře vycházel s Římany. Annáš se podobně jako obecně
velekněžské rodiny u prostého židovského lidu netěšil vážnosti. Velekněžské rodiny byly totiž
obviňovány z podplácení, kšeftování a intrik.43
Josef Kaifáš, jenž byl Annášovým zetěm, byl v roce 18 po Kr. jmenován do velekněžského
úřadu římským prefektem Valeriem Gratem (srov. Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 18,35).
Úřad velekněze, který byl Římany obvykle propůjčen na jeden rok, se Josefovi Kaifášovi podařilo skrze politickou šikovnost a poddajnost vůči Římanům udržet celkem 19 let. Zdá se, že v době
římského prefekta Pontia Piláta, jenž byl nástupcem Valeria Grata, si Kaifáš snažil uchovat svůj
velekněžský úřad i tím, že ho podplácel. Kaifášovo sesazení z úřadu velekněze v roce 36 po Kr.,
které provedl legát Vitellius, pravděpodobně souvisí s odvoláním Piláta ve stejné době.44 Poté, co
Josef Kaifáš byl zbaven velekněžského úřadu, Vitellius jmenoval Janathana, syna Annáše, jenž byl
dříve veleknězem, za jeho nástupce (Josephus Flavius, Antiquitates Judaicae 18,95).
Jméno velekněze Annáše se v Novém zákoně vyskytuje pouze 4krát. Kromě Lk 3,2, kde se
nachází v souvislosti s vystoupením Jana Křtitele, se s ním setkáváme ve spojitosti s Ježíšovým
procesem (Jan 18,13.24) a ve spojení s výslechem apoštolů Petra a Jana před veleradou (Sk 4,6).
Velekněz Josef Kaifáš, kterého takto celým jménem uvádí Josephus Flavius (Antiquitates Judaicae 18,35.95), je v Novém zákoně zmiňován celkem 9krát, a to jen pomocí přízviska (nebo
příjmení) Καϊάφας „Kaifáš“. Mimo údaje v Lk 3,2 je jeho jméno opětovně uváděno v líčení
Ježíšova procesu (Mt 26,3.57; Jan 11,49; 18,13.14.24.28). Nakonec je pak jmenován ve spojení
s výslechem apoštolů Petra a Jana před veleradou (Sk 4,6).
41
42

43

44

Srov. JEREMIAS, J.: Jerusalem zur Zeit Jesu. Eine kulturgeschichtliche Untersuchung zur neutestamentlichen Zeitgeschichte. Göttingen 1969, s. 178.
Kompletní seznam velekněží ustanovených do úřadu od roku 37 př. Kr. do roku 67/68 po Kr. uvádí SCHÜRER, E.:
The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C.–A.D. 135). Volume II. A New English Version
Revised and Edited by G. Vermes – F. Millar. Edinburgh 1979, s. 229–232.
Viz dále WEISER, A.: Ἅννας. In: Balz, H. – Schneider, G. (edd.): Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament,
Bd. I. Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1980, sl. 250; CHILTON, B.: Annas. In: Freedman, D. N. (ed.): Anchor Bible Dictionary, I. New York 1992, s. 257–258.
Srov. SCHENK, W.: Καϊάφας. In: Balz, H. – Schneider, G. (edd.): Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament,
Bd. II. Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1981, sl. 561–562; CHILTON, B.: Caiaphas. In: Freedman, D. N. (ed.):
Anchor Bible Dictionary, I. New York 1992, s. 803–806.
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Mezi evangelii panuje shoda ohledně skutečnosti, že úřadujícím veleknězem v době Ježíšovy smrti na kříži byl Kaifáš. Evangelista Matouš uvádí, že setkání velekněží a starších lidu, kteří se usnesli, že se Ježíše zmocní lstí a připraví ho o život, se uskutečnilo v paláci velekněze, který se jmenoval Kaifáš (Mt 26,3). Kromě toho Matoušovo evangelium sděluje, že Ježíš po svém
zatčení byl veden k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili učitelé Zákona a starší (Mt 26,57)
a kde tento velekněz vedl výslech, jenž vyvrcholil soudním rozhodnutím rouhání a odsouzením
k smrti (Mt 26,65.66). Evangelista Jan se celkem dvakrát výslovně zmiňuje o Kaifášovi jako
o „veleknězi toho roku“ (Jan 11,49; 18,13), tj. roku Ježíšovy smrti. V souvislosti s Ježíšovým
procesem však evangelista Jan uvádí, že Ježíš byl po svém zatčení nejprve předveden před
velekněze Annáše, který ho vyslýchal, a pak byl teprve odveden k úřadujícímu veleknězi Kaifášovi (Jan 18,12–24). Toto svědectví čtvrtého evangelia dává najevo, že Annáš po svém sesazení z velekněžského úřadu měl neustále velký vliv. Když pak v Sk 4,6 Lukáš přisuzuje Annášovi titul velekněze, není to mylné, nýbrž odpovídá to obyčeji a mínění palestinského prostředí.45
Uvedením dvou velekněží Annáše a Kaifáše v Lk 3,2 smí evangelista Lukáš jednoduše poukazovat na období, kdy palestinské židovství bylo ovládané dvěma mocnými postavami. Lukáš
stejně jako evangelista Jan spojuje oba dva velekněze s Ježíšovými dějinami (Sk 4,6; J 11,49;
18,13.18).
3. Závěr
Údaje o dějinných poměrech v Lk 3,1–2a, které náleží k redakční činnosti evangelisty
Lukáše, jsou umístěny v evangelním vyprávění na začátek zprávy o působení Jana Křtitele
(Lk 3,1–20). Zasazení prvního vystoupení Jana do dějinného kontextu s vyjmenováním současně
vládnoucích osob vykazuje biblicko-historiografický styl se slavnostním rázem, který poukazuje na skutečnost, že jsou zde psány „posvátné dějiny“. Text Lk 3,1–2a obsahuje šestinásobný
časový údaj s uvedením sedmi jmen, která zakotvují to, co bude vyprávěno, do světových dějin,
a která poskytují popis tehdejší politické a náboženské situace v Palestině. V Lk 3,1–2a máme
dočinění s tříúrovňovým údajem: 1) císař; 2) jeho místodržitel a římští vazalové; 3) duchovní
vůdci lidu. Pouze první údaj o císaři je časově přesně vymezen. Ostatní odkazy na podřízené
autority, a to jak civilní, tak náboženské, jsou z chronologického hlediska neurčité. Takto je poukázáno na jejich závislost na římském vladaři. Časový údaj „v patnáctém roce vlády Tiberia“ se
smí nejspíše vztahovat na období od 1. října 27 po Kr. do 30. září 28 po Kr.
Jestliže je Janovo „vystoupení“ (Lk 1,80: ἀνάδειξις) takto významným způsobem uvedeno do
souvislosti s celosvětovým děním, jde o víc než jen o povolání proroka (srov. Lk 7,26–27). Jde
o uvedení toho, který připravuje na příchod Ježíše (Lk 3,16). Tento úvod v Lk 3,1–2a se nevztahuje pouze na část evangelia, které lze označit jako přípravu na Ježíšovu veřejnou činnost
(L 3,1–4,13) a které obsahuje popis působení Jana Křtitele (L 3,1–20) a uvedení Ježíšovy osoby
(L 3,21–4,13), avšak je zaměřen na celé evangelní vyprávění. Lukáš pomocí této úvodní formulace, která vykazuje slavnostní a zahajovací charakter, odděluje úvodní kapitoly svého evangelia –
vyprávění o Ježíšově dětství (Lk 1,5–2,52) ve shodě s Lk 1,1–2 od ostatního evangelního textu.
V porovnání s Lk 1,5 a 2,1, kde vyprávění o Ježíšově dětství je do dějin začleněno pomocí
neurčité formulace „za dnů“, se v Lk 3,1–2a setkáváme s nezvykle přesnou datací, jejímž účelem v každém případě je pevně zakotvit události, o kterých bude evangelium pojednávat, do historie a identifikovat je jako součást dějin Izraele a světových dějin. Trojstupňový údaj
45

Viz dále STRACK – H. L. – BILLERBECK, P.: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash, I. München 1922, s. 78–79.
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v Lk 3,1–2a neslouží primárně ke zvýraznění historického zájmu, avšak k poukázání na všeobecný význam dění s Kristem a jeho zdůraznění. Příběh, na kterém závisí spása světa, je významná událost a ústřední okamžik lidské historie a z toho důvodu musí být umístěn do souvislosti se
světovou historií. Neudál se někde v ústraní (Sk 26,26) a je obecně známý (srov. L 24,18).
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MATERIÁLY
VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ K DĚJINÁM BRNĚNSKÉHO
MĚSTSKÉHO PRÁVA A SPRÁVY DO ROKU 1620
I. ČÁST
LENKA ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ
The aim of this selective bibliography is to present the work focused on the history of the Brno
municipal law and administration untill 1620. Bibliography records publications issued since the
18th century to the present, including some of theses and dissertations. Individual works are
categorized into seven chapters which are further divided into thematic chapters. The first
chapter records the subject bibliographies and research reports. The second chapter provides
a guide to collections, catalogs and inventories of manuscripts and early printed books,
including studies of codicology and librarianship. The following chapter includes published
editions of sources, and a series of documents and privileges of legal books and manuals,
commemorative books, legal books, learning and findings, etc. This is followed by chapter
focuses on a comprehensive work to general and legal-administrative history of Brno. The fifth
chapter refers to the mostly synthetic works about penetration od foreign legal effects of Brno's
law environment. The penultimate chapter reflects the work of the Legal book of Brno and
sources to her immediately downstream. The final chapter records the literature on
constitutional, judicial and administrative history of the city of Brno.
Key words: Bibliography; Municipal Law; Middle Age; Brno; Medieval Law; Roman Law.

Struktura I. části bibliografie
Úvodem
1. Bibliografie a přehledy bádání
1.1 Bibliografie
1.1.1 Bibliografie k dějinám Brna a Moravy
1.1.2 Bibliografie periodik zaměřených na dějiny Brna a Moravy
1.1.3 Právněhistorické bibliografie
1.2 Přehledy bádání
1.2.1 Obecné
1.2.2 Právněhistorické přehledy bádání
1.3 Biografické příspěvky a hesla, osobní bibliografie
2. Katalogy a soupisy rukopisů a starých tisků, průvodce po rukopisných fondech, kodikologie,
knihovnictví
2.1 Průvodce po rukopisných fondech
2.2 Katalogy a soupisy rukopisů a starých tisků
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2.3 Kodikologie, knihovnictví
3. Pramenné edice
3.1 Edice listin a privilegií
3.2 Právní knihy a příručky
3.3 Nálezy a naučení brněnského městského práva
3.4 Pamětní knihy
3.5 Knihy finanční správy
3.6 Formulářové sbírky, ostatní prameny
4. Souhrnné práce k dějinám města Brna, brněnskému městskému právu a správě
4.1 Publikace k dějinám města Brna
4.2 Publikace k dějinám brněnského městského práva a správy
4.3 Dílčí práce k jednotlivým právním institutům
4.4 Naučení brněnského městského práva
5. Souhrnné studie k pronikání cizích právních prvků do brněnského městského práva
5.1 Římské a kanonické právo
5.2 Německé a vídeňské právo
5.3 Jihlavské právo
6. Právní kniha města Brna a její vliv na domácí právní prameny
6.1 Právní kniha města Brna
6.2 Příručka práva městského Jana z Gelnhausenu
6.3 Práva městská Brikcího z Licska
6.4 Práva městská království českého Pavla Kristiána z Koldína
6.5 Znojemské a kutnohorské právo
Úvodem
Brněnské městské právo a městská samospráva ve středověku a předbělohorském období
představuje dlouhodobě vyhledávané téma nejen mezi v Brně působícími badateli. Od poslední
čtvrtiny 18. století, kdy v tehdejší habsburské monarchii dochází k vydávání prvních moderních
vědeckých prací věnovaných brněnským právním dějinám, zájem o starší právní a správní dějiny Brna znatelně narůstá. Velké množství dochovaného archivního materiálu středověké a raně
novověké provenience v Archivu města Brna umožňuje podrobné studium brněnského právního
a správního vývoje. Významným reprezentantem písemných pramenů právní povahy je zejména
Právní kniha města Brna z pol. 14. století, která představuje základní sbírku vrcholně středověkého městského práva a to nejen z hlediska brněnského regionu. Vedle příspěvků zaměřených na rozbor písemného materiálu je nicméně nutno zohlednit také výsledky bádání z oborů,
které jsou primárně založeny na studium pramenů hmotné povahy. Sem patří především archeologie, která pro účely právních dějin a dějin správy přináší poznatky o rozvoji zástavby příslušné
lokality, o územním plánování a topografii města. Předkládaná výběrová bibliografie reflektuje
dosažené výsledky výzkumů o brněnském městském právu a správě do roku 1620.
Výběrová bibliografie je rozdělena do dvou částí a obsahuje celkem sedm kapitol. První kapitola seznamuje s dosud vydanými bibliografiemi a přehledy bádání, které ve větší či menší míře
zohledňují problematiku brněnského městského práva a správy v předmětném období. Podkapitola „Bibliografie“ se zaměřuje převážně na regionální soupisy literatury, právně-historické přehledy prací a bibliografie badatelů, kteří na výsledcích bádání k našemu tématu mají zásadní
podíl. Podobná koncepce byla uplatněna také u přehledů bádání s výjimkou zpráv o vědecké činnosti badatelů, které jsou zohledněny v bibliografii. Následující kapitola informuje o vydaných
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průvodcích po fondech a sbírkách a související katalogy rukopisů a starých tisků, které evidují
brněnské právní prameny. Do této kapitoly byly rovněž zařazeny práce z oboru kodikologie
a knihovnictví obecně, zaměřené na popis vybraných právních pramenů, zejména Právní knihy
města Brna. Předmětem třetí kapitoly jsou edičně zpřístupněné prameny. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny edice listin a privilegií, edice právních a pamětních knih, knih právních naučení a nálezů brněnského městského práva a v neposlední řadě edice památek správně-právního
charakteru (knihy finanční správy, formulářové sbírky, úřední korespondence atd.).
Obsahem čtvrté kapitoly jsou souhrnné práce k dějinám brněnského městského práva
a správy, dále práce zaměřené na rozbor konkrétních právních institutů a příspěvky věnované
problematice právních naučení, která Brno udělovala na žádost městům ležícím v jeho právním
okruhu. Pátá kapitola soustřeďuje publikace k pronikání cizích právních prvků do brněnského
práva. Jsou zde uvedeny syntézy k recepci římského a kanonického práva v domácím právním
prostředí, dále studie o vlivu německého a jihlavského práva. Šestá kapitola reflektuje skutečnost, že Právní kniha města Brna významně ovlivnila pozdější právní prameny. Zde proto
uvádím práce, které vlivy brněnského městského práva zachycují. Úvodní podkapitola přitom
reflektuje texty věnované přímo Právní knize. Poslední kapitola je zaměřena na publikovanou
literaturu k právním a správním dějinám Brna od počátků do konce předbělohorského období.
Předmětem evidence je literatura k brněnským ústavním, soudním a obecně správním dějinám
v uvedeném období. Z pohledu dnešního pojetí správního práva jsou zde zohledněny v podstatě
všechny aspekty městské správy. Jedná se o správu v širším smyslu, která vedle prací o správních orgánech města Brna a jejich pravomocech, zahrnuje publikace o finančním hospodaření,
územním rozvoji, vzdělávacích institucích, demografii a řemeslech, zásobování města, včetně
problematiky řešení mimořádných situací (požáry, povodně atd.).

1. Bibliografie a přehledy bádání
1.1Bibliografie
1.1.1 Bibliografie k dějinám Brna a Moravy
ADÁMKOVÁ, H. – ŠTEFLÍČKOVÁ, J.: Brno v literatuře: Výběrový soupis publikací z let
1900–1986, obsažených ve fondech knihovny Muzea města Brna a Knihovny Jiřího Mahena.
Brno 1987.
HORČÁKOVÁ, V.: Knižní edice středověkých pramenů diplomatické povahy vydané v České
republice po roce 1989 (Výběrová bibliografie). In: Krafl, P. (ed): Almanach medievisty –
editora. Praha 2011, s. 173–185.
HOSÁK, L.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960. Úvodní svazek. Ostrava
1967, s. 17–20.
JAN, L. (ed.): Dějiny Brna. 2, Středověké město. Brno 2013, s. 919–987. (Bibliografická příloha)
KUBÍČEK, J. – NÁDVORNÍKOVÁ, M.: Bibliografie k vývoji Moravy a Slezska. Literatura z let
1801–1993. Brno 1994, s. 82–117.
KUBÍČEK, J. a kol.: Bibliografie k dějinám měst České republiky. Brno 1997, s. 17–26,
179–182.
KUBÍČEK, J. a kol.: Literatura o Brně z let 1801–1979: soupis publikací a článků. Brno 1980,
s. 69–72, 72–75, 79–83, 110–171.
KUBÍČEK, J.: Moravika – vlastivědná literatura za rok … Vlastivědný věstník moravský, roč.
20–65, 1965–2013.
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PROCHÁZKA, R. (ed.): Dějiny Brna. 1, Od pravěku k ranému středověku. Brno 2011,
s. 629–691. (Bibliografická příloha)
SULITKOVÁ, L. – JORDÁNKOVÁ, H.: Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990–2010). Brno 2014, s. 153–202.
ZÍDEK, M.: Články a studie o Brně za léta 1986–1991. Brno v minulosti a dnes, sv. 11, 1993,
s. 267–285.
1.1.2 Bibliografie periodik zaměřených na dějiny Brna a Moravy
Bibliografie Jižní Moravy, Jižní Morava (dále JM), roč. 11, 1975, s. 187–200.
GRÜNBAUMOVÁ, I.: Bibliografie sborníku „Brno v minulosti a dnes“ č. 1-20 z let 1959–2007.
In: Borovský, T. (ed.): Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno: Archiv města
Brna, 2008, s. 1–46.
KORDIOVSKÝ, E.: Bibliografie Jižní Moravy 1996–2005. Jižní Morava, roč. 42, 2006, s. 479–499.
KORDIOVSKÝ, E.: Bibliografie Jižní Moravy XXI.–XXXI. Jižní Morava, roč. 32, 1996, s. 363–390.
KUBÍČEK, J.: Bibliografický rejstřík Vlastivědného věstníku moravského za léta 1989–2012.
Vlastivědný věstník moravský, roč. 65, supplementum 1, 2013, s. 39–136.
KUBÍČEK, J.: Bibliografie moravské vlastivědy. Bibliografický rejstřík Vlastivědného věstníku
moravského. 1, 1946–1988. Brno 1990.
SÝKORA, J.: Bibliografie Jižní Moravy XI.–XX. Jižní Morava, roč. 22, 1986, s. 333–350.
1.1.3 Právněhistorické bibliografie
BLAHO, P.: Československá právna romanistika v rokoch 1882–1945. Praha 1997, s. 44–47.
ČÁDA, F.: Československá literatura právnická a státovědecká v letech 1926–1927. Soupis knižní literatury české, slovenské, německé i cizojazyčné vydané v Československu z oborů právních a státních věd v letech 1926–1927 s doplňky z prvních měsíců r. 1928. Praha: Bursík &
Kohout, 1928.
ČÁDA, F.: Československá literatura právnická a státovědecká vydaná od počátku republiky
v letech 1918–1925. Soupis knižní literatury a důležitých článků právnických a státovědeckých s doplňky za rok 1926. Praha: Bursík & Kohout, 1926.
HANKA, V.: Přehled pramenů právních v Čechách. In: Rozbor staročeské literatury čjtaný we schůzkách Kralowské české společnosti nauk, sekcj filologické r. 1840 a 1841. Praha 1842, s. 151–176.
JANDA, P. – LOJEK, A. – PEICHLOVÁ, A. – ŠOUŠA, J.: Výběrová bibliografie k Právům
městským Království českého. In: Malý, K. – Šouša, J. (eds.): Městské právo ve střední
Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference „Práva městská Království
českého“ z 19.–21. září 2011, Praha. Praha 2013, s. 383–398.
KUČERA, K. – MALÝ, K.: Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací
z let 1966–1973 k dějinám státu a práva. Praha 1974.
PETRÁŠ, R. – STARÝ, M., Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací
z let 1990–2000 k dějinám státu a práva. Praha 2005.
SCHELLE, K.: Bibliografie k právním dějinám Moravy (1945–1985). I. část. Právněhistorické
studie, roč. 32, 1992, s. 155–191.
SCHELLE, K.: Bibliografie k právním dějinám Moravy (1945–1985). II. část. Právněhistorické
studie, roč. 33, 1993, s. 155–171.
SCHELLE, K.: Bibliografie právních dějin Moravy 1945–1990. Brno 1992.
ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, L.: Výběrová bibliografie prací k pronikání římského práva
v Čechách a na Moravě do roku 1620. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 29, 2015, č. 1, s. 131–144.
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1.2 Přehledy bádání
1.2.1 Obecné
DŘÍMAL, J.: Koncepce vědecké činnosti Archivu města Brna v letech 1973 až 1984. Archivní
časopis, roč. 25, 1975, č. 1, s. 6–11.
DŘÍMAL, J.: Stav a úkoly bádání o dějinách Brna. Brno v minulosti a dnes, sv. 2, 1960, s. 252–259.
DUŠKOVÁ, S.: Archív města Brna. In: Zřídkaveselý, F. – Peša, V. (eds.): Brno mezi městy střední Evropy. Sborník projevů, studií, úvah a sdělení z vědeckého sympozia konaného 29.–30.
listopadu 1979. Brno 1983, s. 16–25.
HOFFMANN, F.: Soupis rukopisů městských práv v českých zemích. In: Malý, K. (red.): Městské právo v 16.–18. století v Evropě sborník příspěvků z mezinárodní konference uspořádané
právnickou fakultou UK ve dnech 25.–27. září 1979 v Praze. Praha 1979, s. 245–256.
CHALOUPKA, G.: Dosavadní stav bádání o počátcích měst s přihlédnutím k některým městům
moravským, zvláště k Brnu. Brno v minulosti a dnes, sv. 2, 1960, s. 260–262.
JORDÁNKOVÁ, H. – SULITKOVÁ, L.: Historiografie ve vztahu k moravským královským
městům ve středověku a raném novověku a edice městských písemností. Brno v minulosti
a dnes, sv. 26, 2013, s. 297–348.
JORDÁNKOVÁ, H.: Archiv města Brna v retrospektivě 1929–1994. In: Čermáková, J. – Červená, R. – Jordánková, H. – Sulitková, L. (eds.): Městské archivy & městští archiváři, Brno 2010,
s. 25–29.
MEZNÍK, J.: Z nových knih o Brně. Brno v minulosti a dnes, sv. 2, 1960, s. 266–269.
SULITKOVÁ, L. – JORDÁNKOVÁ, H.: Archív města Brna a regionální dějiny, in: Kordiovský, E. (ed.): Z regionální historie a archivnictví. Brno 1989, s. 125–129.
SULITKOVÁ, L.: Moravské a slezské diplomatické edice v období od VII. sjezdu českých historiků. Sborník archivních prací, roč. 50, 2000, č. 2, s. 481–487.
SULITKOVÁ, L.: Prehľad bádania o moravských mestách za roky 1959–1970. Historický časopis, roč. 20, 1972, č. 4, 1972, s. 585–612.
ZŘÍDKAVESEL,Ý F.: Stav bádání o dějinách města Brna. In: Zřídkaveselý, F. – Peša, V. (eds.):
Brno mezi městy střední Evropy: sborník projevů, studií, úvah a sdělení z vědeckého sympozia konaného 29.–30. listopadu 1979, Brno 1983, s. 28–38.
1.2.2 Právněhistorické přehledy bádání
BLAHO, P.: Československá právna romanistika v rokoch 1882–1945. Praha 1997.
ČÁDA, F. – BOHÁČEK, M.: Nynější stav bádání v československých dějinách právních: referáty přednesené na 1. sjezdu československých historiků v Praze. Praha 1937.
ČÁDA, F.: Právní dějiny české, československé, slovanské, středoevropské. In: Sborník prací
z dějin práva československého, sv. I. (K 50. narozeninám profesora Jana Kaprasa jeho žáci),
Praha 1930, s. 5–15.
KAPRAS, J.: Literatura českých právních dějin. Zvláštní otisk z Památníku Všehradu. Praha 1918.
KRAFL, P.: Přehled edicí středověkých a raněnovověkých právně-historických pramenů české
provenience za poslední dvě desetiletí. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 27, 2013, č. 2, s. 142–149.
MALÁROVÁ, L.: Pronikání římského práva v českých zemích ve středověku. Stav a možnosti
bádání, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd,
roč. 26, 2012, č. 1, s. 3–13.
PETRÁŠ, R.: Výzkum českých a československých právních dějin po roce 1989. Právněhistorické
studie, roč. 39, 2007, s. 41–51.
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1.3 Biografické příspěvky a hesla, osobní bibliografie
(Autor neuveden), Výběrová bibliografie prací Hany Jordánkové. In: Červená, R. (ed.): Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové. Brno
2015, s. 13–20.
(Autor neuveden), Výbor z bibliografie Miroslava Flodra. In: Novák, F. (red.): Campana codex
civitas: Miroslao Flodr octogenario. Brno 2009, s. 22–28.
HAVEL, D.: Miroslav Flodr osmdesátníkem. In: Krafl, P. (ed.): Almanach medievisty – editora.
Praha 2011, s. 106–107.
HOFFMANN, F.: Vzpomínka na Jaroslava Dřímala. In: Borovský, T. (ed.): Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno 2008, s. 223–230.
HRADILOVÁ, M.: Sto let od narození Miroslava Boháčka. Studie o rukopisech, roč. 33,
1999–2000, s. 245–250.
JANIŠ, D.: Miroslav Boháček. In: Vošahlíková, P. a kol. (reds.): Biografický slovník českých
zemí, 6. sešit (Boh–Bož). Praha 2007, s. 7.
JORDÁNKOVÁ, H. – HRUBÁ, M.: Ohlédnutí za cestami Ludmily Sulitkové nejen po moravských a českých archivech. In: Hrubá, M. (red.): Notum facimus universis collegis… K životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. Ústí nad Labem 2006, s. 7–11.
KEJŘ, J.: In memoriam Miroslav Boháček. Studie o rukopisech, roč. 21, 1982, s. 215.
KEJŘ, J.: Medievistické dílo profesora Miroslava Boháčka. In: Straňák, D. (red.): Život a působení profesora Miroslava Boháčka. Praha 2000, s. 83–90.
KEJŘ, J.: Právní historik Miroslav Boháček (1899–1982). In: Šmahel, F. (red.): Učenci očima
kolegů a žáků. Praha 2004, s. 59–68.
PÁTKOVÁ, H.: „Ihr Landsmann Roessler“. Emil Franz Rössler v kontextu české medievistiky.
In: Soukup, P. – Šmahel, F. (eds.): Německá medievistika v českých zemích do roku 1945,
Praha 2004, s. 183–191.
RYBA, J.: Středověké a raně novověké Brno v pracích Ludmily Sulitkové. Pražský sborník historický, roč. 29, 1996, s. 200–201.
SKŘEJPEK, M.: Boháček – romanista. In: Straňák, D. (red.): Život a působení profesora Miroslava Boháčka. Praha 2000, s. 71–82.
SKŘEJPEK, M.: Miroslav Boháček. In: Skřejpková, P. (red.), Antologie československé právní
vědy v letech 1918-1939. Praha 2009, s. 142–154.
SKUTIL, J.: Za docentem dr. Jaroslavem Dřímalem. Jižní Morava, roč. 12, 1976, s. 174–176.
SMUTNÁ, K.: PhDr. Ivan Štarha jubilantem. Jižní Morava, roč. 31, 1995, s. 303–310.
STOKLÁSKOVÁ, Z.: Konvertitova kariéra. Berthold Bretholz a jeho snaha po uplatnění. In:
Soukup, P. – Šmahel, F. (eds.): Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. Praha 2004, s. 273–287.
STRAŇÁK, D. – KEJŘ, J.: Bibliografie profesora M. Boháčka. In: Straňák, D. (ed.): Život
a působení profesora Miroslava Boháčka. Praha 2000, s. 107–112.
SULITKOVÁ, L.: Věnováno Doc. PhDr. Jaroslavu Dřímalovi. Brno v minulosti a dnes, sv. 18,
2005, s. 11–15.
ZEMEK, M. – SKUTIL, J.: Bibliografie prací doc. dr. Jaroslava Dřímala, Brno v minulosti
a dnes, sv. 7, 1965, s. 292–299.
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2. Katalogy a soupisy rukopisů a starých tisků, průvodce po rukopisných fondech
2.1 Průvodce po rukopisných fondech
DŘÍMAL, J.: Archiv města Brna. Průvodce po fondech a sbírkách. Praha 1956.
2.2 Katalogy a soupisy listin, rukopisů a starých tisků
BOHÁČEK, M. – ČÁDA, F.: Žerotínské rukopisy bludovské. Sborník Národního muzea, řada C,
roč. 3, 1958, č. 3–4, s. 45–221.
ČELAKOVSKÝ, J.: Soupis rukopisů chovaných v archívu král. hlav. města Prahy I. Praha 1907.
MERHAUTOVÁ, I.: Katalog privilegií královského města Brna z let 1243–1457 (Diplomová
práce). Brno 2003.
SULITKOVÁ, L.: Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343−1619. Katalog. Úvodní svazek. Brno 1998.
SULITKOVÁ, L.: Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343−1619. Katalog. I. svazek.
Knihy městského hospodaření, knihy početní, komorní počty 1467–1619. Brno 1999.
SULITKOVÁ, L.: Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343−1619. Katalog II. svazek.
Knihy městského hospodaření, knihy početní, radní počty 1523−1619. Brno 2001.
SULITKOVÁ, L.: Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343−1619. Katalog III. svazek.
Knihy městského hospodaření, knihy početní, počty města a jeho zařízení 1468−1619. Brno:
Šifra 2003.
ZACHOVÁ, I. – PETR, S.: Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mistrovského v Archivu
města Brna. Praha – Brno 1999.
2.3 Kodikologie, knihovnictví
ČERNÝ, P.: Tři iluminované rukopisy brněnských městských knih ze 14. a 15. století. Brno
v minulosti a dnes, sv. 24, 2011, s. 107–135
DOKOUPIL, V.: Počátky brněnského knihtisku – prvotisky. Brno 1974.
HOFFMANN, F.: Rukopisy městských práv v Knihovně národního muzea v Praze. Studie o rukopisech, roč. 15, 1976, s. 13–27.
KAISER, H.: Der collectarius perpetuarum formarum des Johann von Gelnhausen, Strassburg 1898.
KOPECKÝ, M.: Literatura v Brně do husitství. Brno v minulosti a dnes, sv. 13, 1995, s. 217–219.
KRÁSA, J.: České iluminované rukopisy. 13.–16. století. Praha 1990.
ZACHOVÁ, I.: Právní památky ve sbírce rukopisů A. B. Mitrovského v Archivu města Brna.
Brno v minulosti a dnes, sv. 16, 2002, s. 143–161.
3. Pramenné edice
3.1 Edice listin a privilegií
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Ordnung des burgerlichen gesetzbuches bearbeitet 1. Bd. Brünn 1818.
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In this survey of contemporary-history articles i Polish periodicals in 2015 the autor focus
mostly on the quarterly of the History Institute of the Polish Academy of Sciences, Warsaw,
Dzieje Najnowsze, the main contemporary-history journal in Poland. He also focuses on the
monthly Pamięć.pl, which is published as Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, and, more
briefly, he discusses the periodicals Przegląd Zachodni, Kwartalnik Historyczny, Wiadomości
Historyczne, Przegląd Historyczny and Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka.
Key words: Poland; Contemporary history; Periodical; 2015.
Ústřední polský časopis pro moderní dějiny Dzieje Najnowsze publikoval ve svém prvním
čísle studii Mariusze Mazura z Lublina o komunistické propagandě proti Domácí armádě (Armija Krajowa – AK) v letech 1943–1955.1 Autor uvádí, že konflikt Polské dělnické strany (PPR)
se strukturami polského podzemního státu existoval od samého jejich vzniku. Komunisté obviňovali AK z údajného rozbíjení jednoty v boji s fašismem. Studie Krzystofa Tarki z Opolí2 přibližuje existenci dvoutýdeníku Monitor Londyński, který se postavil na podporu úřadujícího emigračního prezidenta Augusta Zaleského, proti kterému se stavěla většina exilových politických
seskupení včetně generálního inspektora ozbrojených sil gen. Władysława Anderse. Význam placení členských příspěvků v komunistických stranách rozebírá na příkladu Komunistické strany
Sovětského svazu (KSSS) a Polské sjednocené dělnické strany (PZPR) Marcin Żukowski z Gdaňska.3 Vládnoucí komunistické strany disponovaly nejen masovou členskou základnou (v roce
1980 měla PZPR 3 mil. členů, Rumunská KS 2,9 mil., SED 2,1 mil., KSČ téměř 1,7 mil.), ale
představovaly také velkého zaměstnavatele. PZPR zaměstnávala v roce 1972 v ústředním sekretariátu 792 osoby, ve vojvodských sekretariátech 3093, okresních 7856 a závodních 855, na
Vysoké škole společenských věd ÚV PZPR pracovalo 345 zaměstnanců. Strana a její satelitní
organizace však byly financovány zvláště ze státních dotací. Např. v roce 1984 polský Svaz socialistické mládeže hradil většinu výdajů ze státního rozpočtu. Studie Daniela Czerwińského přibližuje činnost základní organizace PZPR při vojvodském úřadu Veřejné bezpečnosti v Gdaňsku
v letech 1949–1956.4 Stranické organizace PPR existovaly v každé organizační součásti aparátu
Bezpečnosti již v letech 1945–1948. Stranická příslušnost většiny funkcionářů dávala straně
možnost kontroly práce aparátu Bezpečnosti. Stranické vedení udávalo hlavní směry činnosti
aparátu represe a funkcionáři politické policie byli jejím „ozbrojeným ramenem“. Se stanoviskem duchovních Gdaňského Pomoří k událostem prosince 1970 seznamuje Piotr Abryszeński.5
1

MAZUR, M.: Propaganda komunisticzna wobec Armii Krajowej (AK) w latach 1943–1955. Dzieje Najnowsze, 2015,
č. 1, s. 61–80.
2 TARKA, K.: „Monitor Londyński“ – krótki żywot pisma „zamkowych“ legalistów. Tamtéž, s. 81–88.
3 ŻUKOWSKI, M.: Finansowe i ideologiczne znaczenie składek członkowskich w partiach komunistycznych (KPZR
i PZPR). Tamtéž, s. 89–122.
4 CZERWIŃSKI, D.: Działalność Komitetu Zakladowego PZPR przy WUBP w Gdańsku w latach 1949–1956. Tamtéž,
s. 123–136.
5 ABRYSZEŃSKI, P.: Stanowisko duchownych Pomorza Gdańskiego wobec Grudnia 1970 w świetle dokumentów SB.
Tamtéž, s. 137–154.
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Po zprávě o výbuchu stávky v gdaňské loděnici 14. prosince 1970 jednal předseda Vojvodské
národní rady s místním biskupem. Eskalaci konfliktu církev považovala za tragédii. Kdyby polští
biskupové nepřistoupili k akcím směřujícím k uklidnění, byli by obviněni ze zostřování situace.
O internaci Lecha Walęsy po vyhlášení stanného práva v prosinci 1981 píše Grzegorz Majchrzak
z Varšavy.6 PZPR usilovala o to, aby Walęsa učinil prohlášení, že demonstrace, stávky a konspirace k ničemu nepovedou. Nakonec se ale na ničem nedomluvili a ministr vnitra Czeslaw Kiszczak Walęsu označil za tvrdého vyjednavače.
Českých dějin se dotýká studie Piotra Pałyse z Opolí o ratibořském incidentu v červnu 1945
publikovaná ve druhém čísle časopisu.7 Do 14. června 1945 jednotky Československé armády
obsadily osm obcí na Ratibořsku obývaných tzv. Moravci. Polská vláda požadovala odchod československých oddílů a hrozila dalekosáhlými konsekvencemi. Již 17. června 1945 informoval
státní tajemník v československém ministerstvu zahraničních věcí Vladimír Clementis polského
viceministra Józefa Olszewského o dosažení porozumění, na základě kterého československé
oddíly opustily obsazený prostor. Na schůzi československé vlády 18. června Clementis řekl, že
šlo jen o zajištění určitého úseku peážní železnice, a to podle dohody, kterou měla dříve ČSR
s Německem.
Rovněž třetí číslo časopisu Dzieje Najnowsze přineslo několik zajímavých studií k válečným
a poválečným dějinám. Oskar Borzęcki (Stalowa Wola) se rozepisuje o jednom oddílu kontrarozvědky Domácí armády ve Varšavě.8 Jednotka dosáhla řady spektakulárních úspěchů v infiltraci hlavního štábu Lidové gardy spolupracující se sovětskou rozvědkou. Zabývala se nejen
bojem se sovětskou agenturou, ale získala i cenné informace o agentuře gestapa.
Nad účastí východoevropských dobrovolníků v německých oddílech pacifikujících varšavské
povstání se zamýšlí Hubert Kuberski z Varšavy.9 Uvádí, že každá německá jednotka měla přinejmenším od roku 1943 přiděleny cizí dobrovolníky. Největší procento z nich tvořili Rusové,
kterých v německých jednotkách bylo 300 tisíc, na druhém místě byli Ukrajinci (220 tisíc). Byli
mezi nimi i příslušníci dalších sovětských republik, a to 180 tisíc Turkestánců, ke kterým byli
zařazeni Kazaši, Kirgizové, Tadžikové a Uzbeci. Podle autora největší zločiny na civilním obyvatelstvu zůstávají pro badatele terra incognita, a to z nedostatku ochoty veteránů německé policie, SS a Wehrmachtu podat pravdivé informace o dění ve Varšavě.
Co psaly německé noviny o varšavském povstání sleduje Piotr Lysakowski.10 První informace o varšavském povstání se v německých novinách objevily až po dvou týdnech po jeho
vypuknutí. Celkem bylo publikováno o povstání čtyřicet článků, v nichž autoři pokazovali na
věrolomnost Spojenců, kteří ponechali Poláky bez pomoci, a Sovětů, kteří odmítli spojeneckým
letadlům přistávat na svých letištích. Němečtí novináři charakterizovali povstání jako akt způsobený nedostatkem rozvahy a střízlivého zhodnocení situace. Za utrpení civilního obyvatelstva
nesla prý zodpovědnost polská exilová vláda a vůdci povstání v čele s gen. Borem.
Příspěvkem k poválečným obecným dějinám je článek Joanny Maj z Lodže, která se zabývá
rolí Indie v OSN za vlády premiéra Néhrua.11 Néhru, který byl premiérem v letech 1947–1964,
byl ideovým tvůrcem Hnutí nezúčastněných, stoupencem afroasijské solidarity. Autorka zdůra6
7
8
9
10
11

MAJCHZAK, G.: Kulisy „listu kaprala do generala“. Tamtéž, s. 155–166.
PAŁYS, P.: Na krawędzi konfliktu zbrojnego. Incydent raciborski z czerwca 1945 r. i jego bezprośrednie reperkusje.Dzieje Najnowsze, 2015, č. 2, s. 93–108.
BORZECKI, O.: Brygada Korwina w szeragach ZWZ-AK w latach 1941–1943. Dzieje Najnowsze, 2015, č. 3, s. 49–74.
KUBERSKI, H.: Wschodnioeuropejscy ochotnicy cudzoziemscy w niemieckich oddziałach Ostheer, SS i policji pacyfikających Powstanie Warszawskie. Casus „własowców“, Kałmuków i SS Galizien. Tamtéž, s 75–106.
LYSAKOWSKI, P.: Powstanie Warszawskie w opiniach wybranych niemeckich gazet. Tamtéž, s. 107–134.
MAJ, J.: Rola Indii w ONZ według koncepcji politycznej J. Nehrua. Tamtéž, s. 135–146.
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zňuje obsah řečí, které premiér pronesl na Valném shromáždění OSN v letech 1948, 1956 a 1960.
Připomíná také indické pořadatelství mezinárodní konference UNESCO v roce 1956.
Reakce Carterovy administrativy na komunistický převrat v Afganistánu a vstup sovětské
armády do této země zkoumá Lukasz Jureńczyk z Bydhoště.12 Článek polského politologa prezentuje vnitřní napětí mezi členy americké administrativy, kteří měli největší vliv na formování zahraniční politiky USA vůči Afganistánu a SSSR. Analyzuje rozhodnutí politického, hospodářského
a vojenského charakteru přijatá americkou vládou vůči těmto zemím a jejich konsekvence. Teprve
po sovětské invazi přijaly USA odpovídající kroky vůči SSSR. Představitelé americké administrativy dospěli k závěru, že pomoc afgánským mudžahedínům bude geniálním strategickým tahem.
Przegląd Historyczny přispěl k moderním dějinám několika studiemi teprve ve svém třetím čísle. Gregorz Berndt z Gdaňska se zabývá každodenností v židovských ghettech zřízených nacisty na
území bývalého Poleského vojvodství, které 17. září 1939 okupovala Rudá armáda a poté 22. června 1941 Wehrmacht. V roce 1931 zde žilo 113 988 Židů, ve větším počtu ve 45 lokalitách, zvláště
v Brestu a Pinsku. Většina území Polesí připadla k Říšskému komisariátu Ukrajina, severní část
k Říšskému komisariátu Východ. V prvním období německé okupace nebyly kontakty mezi židovským a nežidovským obyvatelstvem omezovány. Předpisy o úplné separaci židů byly rigorózně
uplatňovány teprve v poslední době před holocaustem, kdy většina židů byla uzavřena v hlídaných
getthech. Dozor nad židy prováděla pomocná policie složená hlavně z Bělorusů a Ukrajinců. Desítky tisíc mužů a žen vykonávali práci ve prospěch německého válečného potenciálu. K holocaustu
poleských židů došlo ve druhé polovině roku 1942, kdy zahynulo více než 100 tisíc osob.13
Vztahy mezi ukrajinskými nacionalisty a řeckokatolickou církví v Německu po druhé světové válce přibližuje Bernadetta Wójtowicz-Huber z Varšavy.14 Bezprostředně po druhé světové
válce se v Německu nacházely dva miliony Ukrajinců. Byli to hlavně totálně nasazení na nucených pracích, váleční zajatci a političtí vězni v koncentračních táborech. V prvních měsících po
skončení války se většina z nich vrátila na Ukrajinu. V Německu a Rakousku zůstalo okolo 200
tisíc Ukrajinců. Postup Rudé armády na západ vedl k exodu činitelů angažujících se v hnutí za
nezávislost Ukrajiny. V emigraci se octly ukrajinské instituce, straničtí aktivisté a zbytky struktur řeckokatolické církve nejen z Haliče, ale i z Berlína, obsazeného Rudou armádou. Centrem
ukrajinské emigrace se stalo jižní Německo, které bylo součástí americké okupační zóny. Politicko-společenský a náboženský život Ukrajinců se koncentroval v Mnichově. Všechna ukrajinská seskupení prezentovala pozitivní vztah k církvi. Nejpoctivější byli banderovci, kteří tvořili
největší část praktikujících věřících.
Předmětem zájmu Przemysława Kordose z Varšavy je vlastenecká výchova potomků řeckých
uprchlíků, kteří odešli ze severní části Kypru po turecké invazi v roce 1974. K té došlo poté, kdy
se radikální kyperští Řekové pokusili s pomocí řecké vojenské junty připojit ostrov k Řecku.
Turecko obsadilo 37 % území Kyperské republiky a v roce 1983 vyhlásilo Severokyperskou
tureckou republiku. Své bydliště muselo změnit 150 tisíc Řeků a 45 tisíc Turků. Pro potomky
utečenců je situace rozděleného ostrova čímsi přirozeným, jedinou skutečností, kterou znají. Proto v řeckých školách na Kypru existuje vzdělávací program nazvaný „Nezapomínám a bojuji“,
který připomíná důsledky turecké invaze.15
12
13
14
15

JURAŃCZYK, L.: Reakcja administracji Jimmjego Cartera na komunistyczny przewrót i wkroczenie vojsk sowietskich do Afganistanu. Tamtéž, s. 147–164.
BERENDT, G.: Codzienność getta na Polesiu w latach 1941–1942. Przegląd Historiczny, 2015, č. 3, s. 489–517.
WÓJTOWICZ-HUBER, B.: Relacje pomiędzy nacjonalistami ukraińskimi a Kościolem greckokatolickim w Niemczech po II wojniie światowej. Tamtéž, s. 519–529.
KORDOS, P.: „Nie zapominam i walczę“. Potomkowie greckocypryjskich uchodźców uczą się o skutkach inwazji
tureckiej. Tamtéž, s. 531–549.
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Časopis Západního ústavu Przegląd Zachodni přinesl ve svém prvním čísle stať Agnieszky
Kisztelińské-Węgrzyńské z Lodže o návštěvách rakouského kancléře Bruno Kreiského v Polsku.16 Autorka uvádí, že i když se v letech studené války ocitly Polsko a Rakousko na opačných
stranách železné opony, usilovaly od roku 1945 o oboustranné uznání a možnosti vzájemné spolupráce. Přibližuje průběh a výsledky návštěvy rakouského ministra zahraničních věcí B. Kreiského ve Varšavě v březnu 1960 a čtyř návštěv kancléře Kreiského v červnu 1973, lednu – únoru
1975, září 1976 a listopadu 1979.
Ve druhém čísle časopisu najdeme studii Krzystofa Siweka z Wrocławi o americkém projektu zmezinárodnění Slezska a polsko-německé hranice v letech 1945–1949.17 Dle autora, Truman
byl v Postupimi proti polské administrativě na bývalých německých územích, která představovala polskou okupační zónu v Německu zřízenou bez souhlasu anglosaských mocností. USA
a Velká Británie vyjadřovaly výhrady k postavení území mezi Odrou a Lužickou Nisou, zvláště
mezi Nisou Kladskou a Lužickou. Doporučovaly ponechání tohoto území v hranicích Německa
nejen z důvodů etnických a historických, ale také v obavě ze vzniku velkých ekonomických
a demografických problémů. Jediným regionem, který Washington byl ochoten přenechat Polsku, bylo Opolské Slezsko. Státní departement se kategoricky stavěl proti přesunu hranice
na linii Odra – Lužická Nisa a maximálně připouštěl hranici po linii Odry. Podle amerického velvyslance v Moskvě Averella Harrimana území Slezska bylo pro Německo potravinovou základnou a zdrojem uhlí, zinku apod. USA nakonec jako kompromis uznaly polskou administrativu na
východ od Odry a Lužické Nisy do mírové konference s Německem. USA, dle Byrnese, nedaly
souhlas k cesi žádného konkrétního teritoria.
Ohlasem osídlovací politiky na polských „znovuzískaných“ územích v československém tisku v letech 1945–1948 se zabývá Karolina Ćwiek-Rogalska z Varšavy.18 Autorka analyzovala 22
články publikované v československém tisku vydávaném v pohraničí českých zemí. Jmenovitě
šlo o krajský týdeník KSČ pro severočeské pohraničí vycházející v Ústí nad Labem Sever
(později Průboj) a týdeník Národní fronty v Chebu Chebsko, jedenkrát cituje národněsocialistické Hraničářské slovo (chybně uvádí jako vydavatele Českou stranu národně sociální). Pramenná základna této případové studie je tedy velmi úzká. Autorka dospěla k závěru, že texty
publikované v českém tisku vydávaném v pohraničí nastínily pokusy o vytvoření slovanské jednoty, i když vnucené geopolitickou konfigurací.
Národnostní problematikou v Rakousku po druhé světové válce se zabývá Ewa Godlewska.19
Připomíná, že Rakousko patří ke státům s dlouhou tradicí ochrany práv národnostních menšin.
Jednotlivé národnostní skupiny mohou využívat všechna jazyková, školská a kulturní práva.
Nejaktivněji se projevují Slovinci v Korutanech, kteří nejvíce akcentují svoji odlišnost, což
vyvolává negativní reakce ze strany ostatního rakouského obyvatelstva. Upozorňuje na absenci
rakouského vyrovnání s minulostí, zejména veřejného odsouzení pohledů glorifikujících politiku A. Hitlera. Cituje rakouského spisovatele Martina Pollacka, podle kterého jsou Rakušané historickými ignoranty, „kteří nevypracovali žádnou domácí práci z dějepisu“. Otázkou německého
majetku v Rakousku po druhé světové válce se zabývá Agnieszka Kisztelińska-Węgryńska
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KISZTELIŃSKA-WĘGRZYŃSKA, A.: Z historii dyplomacji polsko-austriackiej w latach 70. XX wieku. Wizyty
kanclerza Austrii Bruno Kreiskyego. Przegląd Zachodni, 2015, č. 1, s. 139–156.
SIWEK, K.: Amerykański projekt umiędzynarodowienia Śląska i granicy polsko-niemieckiej w latach 1945–1949.
Przegląd Zachodni, 2015, č. 2, s. 131–148.
ĆWIEK-ROGALSKA, K.: Wizje zjednoczonej Słowiańszczyzny a politika osiedleńcza na „Ziemiach odzyskanych“
w pogranicznej prasie czechosłowackiej w latach 1945–1948. Tamtéž, s. 149–174.
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z Lodže.20 Uvádí, že otázka německého majetku v Rakousku je spjata s tématem zodpovědnosti této země za podíl na druhé světové válce. Německý majetek, který zůstal na území Rakouska, viditelně zesílil jeho hospodářský potenciál, zatímco zákaz hospodářské integrace s Německem otevřel nové možnosti a perspektivy spolupráce s neutrálními a východními státy.
Vznik Světové banky a její činnost v letech 1944–1948 jsou předmětem zájmu Łukasze Chereka z Gdaňska.21 Činnost Světové banky byla zaměřena zpočátku hlavně na země západní Evropy, aby se po několika letech zaměřila na země Latinské Ameriky. Byly to dvě oblasti, jejichž
podpora byla v životním zájmu USA. Předseda Světové banky John McCloy chtěl, aby činnost
banky, Trumanova doktrína a Marshallův plán byly částí společné koordinované politiky podpory spojenců USA vůči komunistickým zemím.
Místem Velké Británie v procesu evropské integrace v letech 1945–1950 se zabýval Marek
Mikołajczyk z Poznaně.22 Autor uvádí, že příchod Labour Party k moci v roce 1945 nevedl ke
změně dosavadní politiky Velké Británie vůči Evropě. V letech 1945–1950 nadále dominovala
představa o odlišnosti a výlučnosti Velké Británie a prioritním významu impéria. Kromě toho
v důsledku války zesílily svazky s USA, které byly labouristy považovány za strategického partnera.
Spojené státy po druhé světové válce charakterizuje Jadwiga Kiwerska z Poznaně.23 Přelomem v americké zahraniční politice byla Trumanova doktrína. Poskytnutí garancí bezpečnosti
Řecku a Turecku, doplněné finančními podporami, znamenalo, že Washington rozšiřuje rozsah
svých životních zájmů na Evropu. Poprvé v historii se USA rozhodly intervenovat v době míru
do vnitřních záležitostí státu ležícího mimo západní polokouli. Politika USA se stávala globální
a USA přejaly roli světového vůdce s daleko jdoucími konsekvencemi.
Časopis pro učitele dějepisu Wiadomości Historyczne přinesl ve svém prvním čísle studii Stanisława Zające o vzniku a činnosti tzv. granátové policie v Generálním gouvernementu.24 Po
pádu Varšavy v září 1939 státní policie měla zůstat ve službě, aby udržovala pořádek. Formálně
byla tzv. Polská policie zřízena nařízením Hanse Franka ze 17. prosince 1939. Měla bojovat proti černému obchodu, dohlížet na ceny, vymáhat kontingenty, bojovat proti nelegálním zabijačkám, hledat osoby vyhýbající se nuceným pracím, hlídat židovská ghetta, stíhat ukrývající se
Židy, podílet se na pacifikačních akcích a bojovat proti partyzánům. Tato policie měla v dubnu
1942 celkem 11 500 osob. Z nich ale jen 10 % se uvědoměle angažovalo na straně nepřítele,
zatímco 15 % spolupracovalo s Londýnem. Mezi kolaborací a odbojem bylo mnoho dalších
postojů.
Poválečná akce Visla se stala předmětem zájmu Marka Białokura.25 Akce proběhla v dubnu
až srpnu 1947 a směřovala k nucenému vysídlení Ukrajinců, Bojků a Lemků, kteří byli podezříváni z podpory Ukrajinské povstalecké armády (UPA), z jihovýchodního Polska. Po skončení
války žilo na území nového Polska 700 tisíc Ukrajinců. Organizace ukrajinských nacionalistů
bránila realizaci dohody o výměně obyvatelstva mezi SSSR a Polskem, jmenovitě odsunu Ukrajinců z Polska do SSSR. Jednotlivé oddíly UPA nutily místní obyvatelstvo ukrajinské národnosti ke spolupráci a odmítnutí trestaly nejen zabráním jmění, ale i smrtí. Teroru byli vystaveni
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Ukrajinci, kteří spolupracovali s Poláky, zvláště smíšené rodiny. V důsledku akce Wisla se počet
příslušníků UPA v této oblasti snížil z 2402 na 563. Přesídleno bylo téměř 137 tisíc osob.
Ve druhém čísle časopisu se zabývala poválečnými demografickými změnami ve Štětíně
Małgorzata Machałek.26 Ve Štětíně žilo v roce 1939 celkem 383 tisíc Němců. Koncem války
německé úřady 200 tisíc obyvatel evakuovaly před blížící se frontou. Část z nich se po válce
vrátila, aby byli v letech 1946–1947 vysídleni do Německa. Ještě v letech 1956–1959 odešlo ze
Štětína několik set Němců.
Ve třetím čísle časopisu se Barbara Kubis z Opolí zabývá osudy pěvecké hvězdy meziválečné Varšavy Wiery Gran, která jako Weronika Grynberg pocházela z ruské židovské rodiny.27 Za
války žila s matkou a sestrami ve varšavském ghettu a zpívala v kavárnách. Když v lednu 1945
přišli Rusové, byla zatčena, vyslýchána a nucena k přiznání ke kolaboraci s Němci, což neučinila. Po válce se usídlila v Paříži, kde zemřela v roce 2007. Židovské problematice se věnuje také
Stanisław Szynkowski, který popisuje osudy obyvatel malého ghetta v Malopolsku.28 V roce
1942 zde bylo zastřeleno 881 Židů.
Čtvrté číslo časopisu uveřejnilo stať Alicje Bartnické o osobnostech, které se podílely na integraci Evropy.29 Autorka podává krátké biografie Konráda Adenauera, Winstona Churchilla, Jeana Monneta, Roberta Schumana, Alcide de Gasperiho, Paula-Henriho Spaaka, Charlese de Gaulla a dalších. Migračními hnutími v současném světě se zabývá Mateusz Maleszka.30 Za jeden
z nejvážnějších problémů Evropy považuje realizaci politiky vůči imigrantům hledajícím azyl
nebo možnosti ekonomického vzestupu. Problematikou Řecka se zabývá Józef Szewczyk.31
Dospěl k závěru, že je zapotřebí reforem a změn zásad spolupráce v rámci Evropské unie, která
nemůže být nástrojem několika hospodářsky silných států, především Německa, které dnes fakticky řídí Evropu, přičemž zbytek je jen fasáda.
Časopis Przegląd Historyczno-Wojskowy přinesl v prvním čísle studii Roberta Czuldy
z Lodže o britsko-sovětském vpádu do Íránu v roce 1941.32 Cílem článku je přiblížení a analýza
společné agrese Velké Británie a SSSR proti neutrálnímu Íránu, který disponoval bohatými zásobami ropy a těsně spolupracoval s Třetí říší.
Druhé číslo časopisu přineslo stať Waldemara Grabowského o polské námořní misi ve Středozemním moři za druhé světové války.33 Ve třetím čísle najdeme studii Marie Pasztor o polskoitalských vztazích v letech 1945–1946.34
Čtvrtletník Kwartalnik Historii Żidów, který vydává Židovský historický ústav ve Varšavě,
přinesl ve svém prvním čísle studii Piotra Eberhardta o počtu a rozmístění židovského obyvatelstva v Evropě ve 20. století.35 Ve 30. letech bylo nejvíce evropských Židů v Polsku – 3,1 mil., tj.
33 %, dále v SSSR 2,7 mil. (29 %) a Rumunsku 0,8 mil. (9 %). V roce 1941 jich bylo nejvíce na
území Ukrajiny 3 mil. (31 %), Generálního gouvernementu 2,3 mil. (23 %) a Maďarska 743 tisic
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(8 %). Podle údajů z roku 1950 bylo nejvíce evropských Židů v SSSR 2 mil. (64 %), Velké Británii – 450 tisíc (14 %) a Francii 235 tisíc (7 %). Údaje z roku 2000 uvádí, že z celkového počtu
1,6 mil. Židů v Evropě žilo nejvíce ve Francii 520 tisíc (33 %), Rusku 290 tisíc (19 %) a Velké
Británii 276 tisíc (18 %). Během let 1950-2000 se počet evropských Židů snížil dvakrát z 3 mil.
na 1,6 mil.
Kwartalnik Historyczny Karta přinesl v roce 2015 ve svém 82. čísle studii Anny Richter
o internačních táborech pro oponenty gen. Władysława Sikorského v Anglii v letech
1939–1942.36 Polští důstojníci v emigraci byli gen. Sikorskim rozděleni do čtyř skupin: a) na
místech; b) rezerva; c) k dispozici; d) škodliví. Nevhodní měli být umístěni v důstojnickém táboře na ostrově Buta ve Skotsku. Dlouhé měsíce nečinnosti v táboře negativně ovlivnily psychiku
důstojníků.
Následující číslo 83 publikovalo stať Zofie Wieluńské o polských utečencích v Rumunsku
v roce 1939.37 Přibližuje každodennost Poláků, kteří se po zářijové porážce uchýlili do neutrálního Rumunska. Přes Constanţu byly do Francie evakuovány také zásoby polského zlata (4 tuny
ponechány v Rumunsku), kulturní cennosti, několik vagonů zbraní a státní dokumenty. Vláda
a prezident překročili hranici do Rumunska v Kutach 17. září 1939. Hranice překročil také vrchní velitel Edward Śmigły-Rydz se svým štábem. Záchranu v Rumunsku nalezlo okolo 50 tisíc
Poláků. Pro většinu z nich to byla jen zastávka na cestě na Západ. Vojáci byli v Rumunsku internováni (asi 25 tisíc).
V 84. čísle píše bývalý polský velvyslanec v České republice a na Slovensku Andrzej Krawczyk o emocích na polské Spiši.38 Autor se ptá, proč společnosti hovořící stejným jazykem zůstávají vůči sobě nepřátelské. Uvádí, že emoce již částečně vyprchaly. Skupina lidí na polské Spiši a Oravě pociťující odtržení od slovenské vlasti není s rodinami větší než tisíc osob.
Kwartalnik Historyczny přinesl ve svém prvním čísle studii dvou rumunských historiků ze
Sibině a Jassů Sorina Radu a Floriuse Solomona, kteří se zaměřili na činnost rumunské rolnické
organizace vedené Petrem Grozem.39 Groza byl jedním z nejbohatších Rumunů, prošel různými
stranami, byl známý svými kontakty s komunisty. Společně s nimi se v roce 1943 podílel na
vytvoření Vlastenecké protihitlerovské fronty. Po královském převratu v roce 1944 vstoupil spolu s komunisty do Národně-demokratické fronty a stal se vicepremiérem. V roce 1945 jej Sověti vnutili králi jako premiéra. K rozpuštění Grozovy rolnické organizace a jejímu sloučení
s komunistickou stranou došlo v roce 1953.
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ARGENTINŠTÍ ČEŠI NA KONCI VELKÉ VÁLKY
JAROSLAV VACULÍK
Based on archival material and contemporary periodicals the study investigates the origin of the
Czech ethnic organizations in Argentina, which took place at the end of the 1st World War.
Key words:WWI; Argentina; the Czechs.
V Argentině existoval od roku 1876 přistěhovalecký zákon, který měl za úkol usnadňovat kolonizaci země. Vláda podporovala především zemědělské usídlování. Přistěhovalci většinou neměli
dostatečný kapitál a také ne všechna volná půda byla vhodná pro obdělávání. Tovární výroba poskytovala jen omezené možnosti, mohli se však dobře uplatnit i řemeslníci – zedníci, tesaři, mechanici
a zámečníci. Žádány byly i kuchařky, chůvy a pomocnice v domácnosti. Čeští dělníci pracovali
v továrnách na zpracování masa, na stavbách, v cihelnách, lomech, dolech a na železnici.1
Podle argentinského sčítání lidu v roce 1914 se v letech 1857–1914 přistěhovalo do Argentiny z Rakousko-Uherska 87 108 osob. Kolik z toho bylo Čechů, ovšem statistika neuvádí.2
České spolky existující před rokem 1914 v Buenos Aires – Tělovýchovná jednota Sokol
a Českoslovanský klub – vyvíjely minimální činnost. Obratem bylo vypuknutí první světové války, kdy se 6. prosince 1914 sešly na společné schůzi, kde se jednomyslně prohlásily proti
Rakousko-Uhersku a pro boj za českou samostatnost. Přijatá rezoluce byla publikována v předních argentinských novinách. Oba spolky byly zplnomocněny vydávat krajanům písemná ověření jejich národnosti, jež je mělo chránit před případnou perzekucí jako rakouských státních občanů. Ve své činnosti nalezli podporu i u vyslanců Dohody, především ruského vyslance E. Steina,
britského vyslance Sira Reginalda Towera a francouzského konzulátu. Dohodové ambasády
umožňovaly krajanům získat pasy platné pro výjezd do USA. Češi navázali úzké kontakty také
s ostatními slovanskými koloniemi, zvláště Jihoslovany a Poláky.3
1
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O Češích v Argentině před první světovou válkou psal F. Klindera Český rolník napříč Argentinou. Příběhy rakouské
výpravy do Patagonie (Praha 1912). Krátce po válce pak vyšly knihy O. Zahrady Argentina: země budoucnosti (Praha 1926) a F. Menzela Argentina. Země, lid a hospodářské poměry s mapkou jako příručka pro vystěhovalce, turisty
a obchodníky (Praha 1926). Slovanský přehled otiskl v roce 1957 stať M. Sorokáče Počiatky a život našich vystěhovalcov v Argentine a Brazílii. O deset let později publikoval v Ibero-Americana Pragensia I. (1967) studii o počátcích
československé emigrace do Argentiny R. Míšek. K historii prvních spolků českých a slovenských vystěhovalců
v Argentině se vyjádřil Bohumír Baďura ve Sborníku k problematice dějin imperialismu 11 (Praha 1981, s. 279–332).
František Bielik psal v roce 1985 o životě Čechů a Slováků v Patagónii ve sborníku Slováci v zahraničí 11 (Martin
1985, s. 148–152). Politickou emigrací do Argentiny z Čech v letech 1848–1938 sledoval Ivan Dubovický v IberoAmericana Pragensia XXIII. (1989, s. 111–128) a v čísle XXIV. (1990, s. 151–185). Týž autor psal v příspěvku
k počátkům českého vystěhovalectví do Argentiny (krajanské kolonii Presidencia Roque Saenz Peña) ve sborníku
Češi v cizině 2. (Praha 1987, s. 139–181). O Čechoslovácích v Argentině během první světové války psal B. Baďura
v Ibero-Americana Pragensia XXIII. (1989, s. 219–237).
Výroční zpráva Českého národního sdružení v Buenos Aires o činnosti národní a ve prospěch Spojenců za rok 1918 a za
dobu příměří, se speciálním oddílem pojednávajícím o Argentině. Buenos Aires: České národní sdružení, 1919, s. 317.
Československá samostatnost, roč. III., č. 7, 30. 3. 1918.
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Argentinští Češi se organizačně sjednotili do jihoamerické organizace Českého národního
sdružení (ČNS) s ústředím v Buenos Aires a odbočkami na argentinském venkově a v dalších
jihoamerických republikách. Zatímco před válkou bylo v Argentině málo lidí, kteří by věděli kdo
je Čech, po jejím skončení díky, agitační práci ČNS, bylo málo těch, kteří to nevěděli.
České organizace v Buenos Aires – České národní sdružení, Českoslovanský klub a Sokol –
sídlily ve spolkovém domě jihoslovanského družstva Jadran na ulici Cochabamba, kde konaly
své výborové schůze, přednášky a zábavy. Odbočky ČNS byly zřízeny ve městech Cordoba, Tafi
Viejo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Rosario, Santa Fé a Comodoro Rivadavia. Důvěrníci ČNS
byli jmenováni v Punto Arenas a brazilském São Paulo.4
Výbor ČNS byl zvolen 24. ledna 1917, v dalším roce byl doplněn o tři členy. Definitivní
výbor byl zvolen na valné hromadě, která se uskutečnila 23. června 1918, kde předseda ČNS
ing. František Zelenka přečetl výroční zprávu za rok 1917. Nový výbor zahrnoval předsedu
ing. Zelenku, místopředsedu Aloise Vyorala, tajemníky Miloše Suchana, Juana Jetmara a Václava Kadlece, pokladníka Václava Novotného, přísedící a revizory účtů.5
ČNS vykazovalo celkem 437 členů, z toho 299 v Buenos Aires, 41 v Presidencia Roque
Sáenz Peña v provincii Chaco, 28 v Tafi Viejo v provincii Tucumán, 27 v Cordobě ve stejnojmenné provincii, 27 v Rosariu v provincii Santa Fé a 15 v hlavním městě této provincie Santa
Fé. V členské základně převažovali muži (370), ženatí (201), přistěhovalci z Moravy (185)
a příslušníci národnosti československé (401). V Buenos Aires žilo 140 členů, v ostatních částech Argentiny to bylo 242, zbytek žil v Chile, Paraguay, Uruguay a Bolívii. Jen nepatrný počet
členů tvořili samostatní živnostníci – obchodníci a řemeslníci. Většinou šlo o námezdní dělníky
v průmyslových závodech a dílnách. Mezi nimi bylo 79 strojníků, 24 zedníci, patnáct malířů
a natěračů, jedenáct sklářů, sedm sedlářů a tři horníci. V členské základně bylo zastoupeno také
čtyřicet zemědělců, 36 dřevorubců, 27 úředníků, devatenáct samostatných obchodníků, patnáct
krejčích, čtrnáct inženýrů, osm obchodních příručích, osm řezníků, sedm pekařů, šest hudebníků,
pět železničních zřízenců, čtyři ševci či tři mlynáři. Pouze nepatrná část předválečných českých
emigrantů však měla v úmyslu se v Argentině usídlit trvale. Většinou se vraceli do Evropy nebo
se stěhovali do USA.
Členstvo jednotlivých odboček se lišilo. Tak odbočku v Presidencia Roque Sáenz Peña tvořili především zemědělci, kteří v provincii Chaco pěstovali bavlnu. Zdejší odbočka byla založena 28. dubna 1917 osmnácti zakládajícími členy. Rolníci byli roztroušeni na velkém území, někteří žili ve vzdálenosti 20 km od města. Hledali slovanského obchodníka, který by jejich bavlnu
dodával do ČSR.6
Naproti tomu členové odboček v Tafi Viejo a Cordobě pracovali především v dílnách železničních společností. Nacházelo se zde mnoho krajanů k české věci lhostejných, někdy až protičeského smýšlení. Odbočka v Tafi Viejo byla první na argentinském venkově, založena byla již
22. března 1917. Navazovala na dosavadní činnost Vzdělávací jednoty Komenský a odebírala
deset exemplářů orgánu československého zahraničního odboje časopisu Československá samostatnost. Odbočka v Cordobě vznikla 28. března 1917. Úzce spolupracovala se zdejšími Chorvaty, s nimiž ustavila Všeslovanskou jednotu. Tři členové se přihlásili do československého vojska,
jeden z nich skutečně nastoupil.
Krajané v Comodoro Rivadavia pracovali na státních ropných nalezištích. Velká část zdejší
české kolonie byla národně uvědomělá, ale byla zde i značná skupina neorganizovaných, kteří se
4
5
6

Tamtéž, č. 36, 17. 8. 1918.
Tamtéž, č. 30, 27. 7. 1918.
Výroční zpráva ČNS v Buenos Aires…, c. d., s. 218.
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obávali perzekuce ze strany svých německých nadřízených. Proto byla zdejší odbočka ČNS založena až po skončení války, a to 17. listopadu 1918.
V Rosario a Santa Fé působili jednak samostatní živnostníci, jednak zaměstnanci, kteří byli
mnohdy závislí na německých podnikatelích. Proto mnoho Čechů zůstávalo mimo ČNS. Odbočka v Rosario de Santa Fé byla založena 15. září 1917, ve městě, které bylo důležitým argentinským obchodním přístavem na řece Paraná. Zdejší spolek sídlil ve spolkovém domě jihoslovanské kolonie. Češi dokonce měli svého zástupce ve výboru Jihoslovanského spolku. V červenci
1918 uspořádali oslavu Mistra Jana Husa a Jana Žižky z Trocnova, v říjnu 1918 pak vzpomínkovou slavnost na Karla Havlíčka. Odebírali časopis Československá samostatnost a prodávali
známky Českého červeného kříže (ČČK). Odbočka v Santa Fé vznikla 8. ledna 1918 a navazovala na činnost Slovanské jednoty založené v roce 1915. Podílela se také na velkém průvodu na
oslavu vítězství Spojenců, který se ve městě uskutečnil 17. listopadu 1918.
Pestrý obraz představovali krajané v Buenos Aires, kde byly mj. kancelářské a obchodní síly
v bankách, průmyslových závodech a obchodech. V okolí hlavního města žili samostatní
obchodníci a řemeslníci a námezdní síly různých povolání. Vedle odboček působili také důvěrníci ČNS v Puerto Gallegos, Tucumán a Monte Casaros v Argentině, Punta Arenas a Santiagu
v Chile, Encarnacionu v Paraguay a v La Paz v Bolívii.
Většina Čechů v Argentině však zůstala mimo ČNS. U některých se projevovala naprostá
národní lhostejnost, u jiných obava ze ztráty zaměstnání, pokud pracovali v německém podniku.7 Za 1. světové války bylo mnoho Čechů pasivních, ani mnoho příslušníků inteligence nechtělo o ČNS nic vědět. Činnost sdružení spočívala na bedrech několika jedinců. Přijímání nových
členů bylo koncem roku 1917 omezeno na výjimečné případy a na podzim 1918 úplně zastaveno.
Aktivity argentinských Čechů nezůstaly mimo pozornost rakousko-uherských úřadů. Tak
zemský soud v Praze zabavil statek v Radomyšli u Strakonic bývalému dlouholetému starostovi
tamního Sokola a nyní předsedovi ČNS v Buenos Aires ing. Františku Zelenkovi.8
Činnost ČNS v letech 1917–1918 spočívala především v agitační činnosti. Sem patřil prodej
známek ČČK, které ČNS vydalo v roce 1917 a jehož výtěžek byl odesílán Československé
národní radě (ČSNR) v Paříži.9 Propagační roli sehrál také velký český prapor s českým znakem
a nápisem Checo-Eslovaquia. ČNS vydávalo svým členům vysvědčení o národní spolehlivosti,
které Spojencům garantovalo jejich národní československé smýšlení.10
ČNS požádalo o možnost odesílat do československého vojska ve Francii dobrovolníky,
konkrétně se jednalo o odjezd padesáti mužů z Argentiny. Žádost ovšem narazila na byrokratické
překážky ze strany neutrální a germanofilské Argentiny i na nedostatečnou razanci ČSNR při
jednáních s francouzskými vojenskými úřady.11
V srpnu 1918 se ČNS podílelo na vytvoření Ústředního komité národních spolků polských, českých a jihoslovanských v Buenos Aires, které rovněž vystavovalo osvědčení o národní spolehlivosti krajanů.12 Odbočky ČNS se aktivně účastnily bojkotu německých výrobků a německých
firem v Argentině a slibovaly, že v něm budou pokračovat i nadále. Od nově vzniklé ČSR očekávaly, že národ nebude zapomínat na své zahraniční kolonie a bude čelit jejich odnárodňování.13
7
8
9
10
11
12
13
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Po skončení války uspořádalo ČNS 20. listopadu 1918 v Buenos Aires slavnostní divadelní
představení ve Splendid Theatre ve prospěch československých obětí války. Slavnostní řeč pronesl bývalý ruský carský vyslanec E. Stein. Výtěžek byl poslán ČSNR v Paříži.14
Do té doby nepočetná česká kolonie v Argentině se v důsledku Velké války zaktivizovala
a ustavila jednotnou organizaci České národní sdružení, které se ujalo propagační činnosti na
podporu zahraničního odboje vedeného Masarykovou Československou národní radou v Paříži.

14

Tamtéž, s. 179.
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 30, 2016, č. 1
ZPRÁVY
Za třiceti ročníky řady společenských věd
První číslo nynější řady společenských věd vyšlo v roce 1959 jako šestý svazek Sborníku
vědeckých prací Pedagogického institutu (PI) v Brně, a to ve Státním pedagogickém nakladatelství v Praze.1 V souladu s dobovou atmosférou bylo věnováno dějinám dělnického hnutí. V první stati psal Vladimír Reizenthaler o přínosu Pankráce Krkošky (jehož pamětní deska se nachází
na budově fakulty na Poříčí 7) a prvních dvou ročníků Rovnosti v boji za překonání rozkolu dělnického hnutí v 80. letech 19. století. Redakci sborníku tvořili vedoucí katedry dějepisu, občanské výchovy a zeměpisu František Frendlovský, vedoucí katedry češtiny a západních jazyků
František Svěrák a docent Bohumil Uher.
Ve druhém čísle z roku 1961 se poprvé objevuje v podtitulu Sborníku prací PI v Brně specifikace řada společenských věd. Články věnované 40. výročí KSČ redakčně zpracovali vedoucí
redaktor František Frendlovský a redakční tajemník Jaroslav Sýkora.
Třetí číslo z roku 1963 už nese označení řada společenských věd i na obálce. Sborník byl připraven péčí katedry marxismu-leninismu a katedry dějepisu, občanské výchovy a zeměpisu.
Obnovení pedagogické fakulty v roce 1964 umožnilo vydávat Sborník prací Pedagogické
fakulty tehdejší Univerzity J. E. Purkyně již v novém větším formátu a s barevnějším přebalem.
Řadu společenských věd vydávaly společně katedra marxismu-leninismu, katedra dějepisu
a katedra občanské výchovy. Vedoucím redaktorem byl Josef Dočekal z katedry marxismu-leninismu, redakčním tajemníkem vedoucí katedry dějepisu Jaroslav Sýkora. Poté, kdy v rámci tzv.
normalizace byla zrušena fakultní katedra marxismu-leninismu a nahrazena celouniverzitním
Ústavem marxismu-leninismu (ÚML), vydávala řadu společenských věd pouze katedra dějepisu
pod vedením vedoucího redaktora Jaroslava Sýkory. Řada začala vycházet pravidelně každý rok
a publikovala nejen články pracovníků katedry, ale i studie kolegů z družebních vysokých škol,
zvláště z tzv. Německé demokratické republiky. Na čísle 8/1977 se obsahově podílela i katedra
občanské výchovy. Poslední předlistopadové číslo (12/1988) bylo věnováno šedesátým narozeninám tehdejšího prorektora univerzity J. Sýkory.
Po dočasném přerušení se podařilo obnovit vydávání řady společenských věd číslem 13
v roce 1996, a to pod vedením předsedy redakční rady Otto Zwettlera. Čísla 14 a 15 vydala samostatně katedra filozofie a občanské výchovy. Následující čísla pak již vychází pod gescí katedry
historie. Čísla 16 a 17 byla připravena v letech 1997 a 1999 pod vedením předsedy redakční rady
Bohuslava Klímy a výkonného redaktora Jaroslava Vaculíka.
Od čísla 18 z roku 2001 je uváděn jako předseda redakční rady a výkonný redaktor Jaroslav
Vaculík. Toto číslo bylo věnováno 70. narozeninám Stanislava Julínka. Počínaje číslem 19
(2003) se ujal funkce výkonného redaktora Jiří Mihola, kterému se postupně podařilo otevřít
řadu mimofakultním autorům a tak ji připravit k zařazení do Seznamu českých neimpaktovaných
recenzovaných časopisů. Součástí každého čísla se staly i rubriky Zprávy a Recenze a anotace.
Byla také rozšířena redakční rada o externí spolupracovníky. Od ročníku 24 (2010) vychází ročně
dvě čísla, což klade větší nároky na práci redakce.

1

Zpráva navazuje na přehled Čtyřicet let řady společenských věd, který vyšel v tomto sborníku v roce 2003 v č. 19,
s. 94–100 a jeho pokračování Padesát let řady společenských věd, které vyšlo v roce 2011, č. 25/1, s. 118–121.
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Od druhého čísla 25. ročníku (2011) se ujal funkce výkonného redaktora Jan Dvořák, který
časopis řídil s velkou profesionalitou. Druhé číslo 26. ročníku (2012) bylo věnováno 65. narozeninám vedoucího katedry Jaroslava Vaculíka, další číslo (27/2013/1) pak 70. narozeninám
bývalého vedoucího katedry Františka Čapky. Redakční rada byla rozšířena o zahraniční členy
ze Slovenska, Polska a Ruska.
Po odchodu Jana Dvořáka na Univerzitu Palackého v Olomouci byl funkcí výkonného redaktora v roce 2014 pověřen Petr Kaleta. Vzhledem k jeho ročnímu studijnímu pobytu v Německu
převzal funkci Lukáš Kratochvíl.
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POŽÁROVÁ, Jana:
Osudy profesora Jaroslava Mezníka se zaměřením na období komunismu. (P. Krafl)
PRAŽÁK, Ondřej:
Historie družstevního spolku DĚLPE – dělnické pekárny a cukrárny
Brno v letech 1907–1954. (R. Slabotínský)
PŘEHNALOVÁ, Kristýna: Využití pedagogických a výchovných metod Dona Boska
v současných salesiánských střediscích. (P. Konzbul)
ŘÍHOVÁ, Kamila:
Historický vývoj společenského života v Hrušovanech u Brna od
druhé poloviny 19. století do roku 1945. (F. Čapka)
SEDLÁČKOVÁ, Martina: Příspěvek k biografii Artura Londona. (J. Vaculík)
SMETANA, Milan:
Význam kaple Matky Boží na Veveří a její vztah k farnosti a městysu Veverská Bítýška. (M. Hlávka)
TRÁVNÍČKOVÁ, Kristýna: Životní cesta Václava Knotka v době dvou totalit. (P. Kaleta)
ULRICHOVÁ, Zuzana: Mapování židovské komunity v Ledči nad Sázavou a okolí.
(Z. Zudová-Lešková)
ZACHOVALOVÁ, Monika: Dějiny Židů v Boskovicích ve 20. století. (Z. Zudová-Lešková)
Jaroslav Vaculík
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ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita: Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století. Praha: Kalich, 2014. 530 s.
Z pera renomované historičky zabývající se osudy protestantských exulantů se ke čtenáři
dostala další její objevná publikace vydaná nakladatelstvím Kalich v kooperaci s Občanským
sdružením Exulant věnovaná působení žen v obnovené Jednotě bratrské. Autorka vybrala skupinu významných žen, které v rámci Jednoty působily nejen v místních sborech, ale i v zahraničních misiích. Úkol to byl nelehký, neboť z dochovaných pramenů se o některých ženách
dozvídáme velmi málo, o jiných, jako byla Anna Nitschmann, naopak velmi mnoho.
Obsáhlá monografie je rozdělena do pěti kapitol. První přibližuje místo žen v obnovené Jednotě bratrské, zejména po příchodu moravských exulantů do Herrnhutu. Hrabě Zinzendorf vedl
herrnhutský moravský sbor jako jeho představený velmi přísně. Nařídil např. jednotné oblečení
pro všechny členky sboru, podobný předpis platil i pro muže. Moravské ženy musely odložit své
dosavadní barevné části oděvu, kde převládala zelená barva. Zakázány byly všechny pestré barvy, převládat měla černá, šedá a hnědá. Povoleny nebyly ani špičaté boty a vysoké podpatky. Velkou pozornost věnoval hrabě dodržování morálky. Svobodné dívky neměly myslet na vdávání,
neboť by to byla nevěra vůči Kristovi. Zamilovaný mladý muž musel svůj úmysl oženit se
nahlásit vedení sboru, které mu ale zpravidla navrhlo jinou nevěstu. Láska ani sympatie k budoucímu partnerovi nebyly žádoucí, ale přiděleného muže měla žena milovat. Po svatbě se novomanželé nesměli hned nastěhovat do společného bytu, ale museli se týdny až měsíce cvičit ve
zdrženlivosti.
Druhá kapitola prezentuje moravské exulantky jako pracovnice v jednotlivých sborech a třetí již ve funkcích starších a kazatelek. Nesporně zajímavá je čtvrtá kapitola, která představuje
několik exulantek jako misionářky v poměrně exotických částech tehdejšího světa – v Grónsku,
na Sv. Tomáši, v Surinamu, na Salvadoru, ale i některých částech Ruska (Archangelsk, Pobaltí).
Poslední kapitola se podrobně rozepisuje o životě Anny Nitschmann, kterou hrabě Zinzendorf nejprve adoptoval jako svou sestru, aby se s ní po smrti své manželky tajně oženil.
Autorka čerpala především z archivu Jednoty bratrské v Herrnhutu, kde využila tam uložené
deníky, životopisy a korespondenci. Opřela se rovněž o dosavadní odbornou literaturu. Kniha
obsahuje rejstřík osob, míst a pojmů a seznam vyobrazení. Jde o další cenný projekt autorky
k přiblížení dějin pobělohorské náboženské emigrace.
Jaroslav Vaculík

JINDRA, Zdeněk - JAKUBEC, Ivan a kol.: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny
18. století do konce monarchie. Praha: Karolinum, 2015, 526 s.
Tato monograficky pojatá učebnice obsahově vychází z 2. dílu skript Dějiny hospodářství
českých zemí od počátku industrializace do současnosti, který vyšel zhruba před 10 lety péčí
Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Některé části
byly z těchto skript převzaty (jako kapitoly o demografickém vývoji od poloviny 19. století,
o etnicko-jazykovém složení obyvatelstva českých zemí, o vývoji jednotlivých odvětví do roku
1848), nebo byly z větší části přejaty a doplněny (jako kapitoly o demografickém vývoji do poloviny 19. století, o vývoji v zemědělství), další byly přepracovány (kapitoly o základních
pojmech, o hlavních rysech vývoje institucionální a právní základny, o technickém školství,
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o vývoji jednotlivých odvětví do 1. světové války, o vývoji obchodu, o peněžní a úvěrové soustavě), případně byly zcela nově pojednány (o proměně sociální struktury, o industrializaci,
o hospodářském vývoji let 1740–1815, o vývoji dopravy a komunikací).
Ke zvýšení odborné kvality textu přispělo zařazení poznámkového aparátu. Jak již bylo
naznačeno, publikace se pohybuje na hranici mezi vysokoškolskou učebnicí a vědeckou monografií. Výklad je posunut do poloviny 18. století, aby se tak hospodářské, sociální, politické,
právní a kulturní změny protnuly s podmínkami a vlastním průběhem klíčového období – industrializace. Evropa prošla od nástupu Marie Terezie a Josefa II. přes Vídeňský kongres do 1. světové války hlubokými změnami, podobně jako habsburská monarchie. Tyto změny však pro ni
postupně znamenaly pokles na úroveň druhořadé mocnosti, navíc vnitřně značně rozpolcené.
Nemalá část těchto změn zasáhla i hospodářskou oblast. Sympatické na celém textu je skutečnost, že vychází vstříc didaktickému pojetí vysokoškolské výuky. Autorský kolektiv tvořili přední naši odborníci na hospodářské dějiny českých zemí 18. a 19. století.
Šest kapitol je poměrně šťastně proporcionálně rozloženo, přičemž autoři nezapomněli na
žádnou oblast, která představovala pro české země bouřlivě se rozvíjející sektor. Od ekonomicko-institucionálních a právních základů v 1. kapitole (s. 11–114) se postupně přesouváme ke
kapitole o proměnách v sociální oblasti (s. 115–144). Další dvě kapitoly (s. 145–304) jsou věnovány vývoji primárního sektoru (zemědělství) a sekundárního sektoru (živnostenská výroba,
tovární průmysl). Poměrně velké pozornosti se těšil rozbor terciálního odvětví (s. 305–445).
Samostatnou kapitolu pak tvoří poslední, 6. část, která se zaměřila na situaci v českých zemích
v letech 1. světové války s jejími rysy válečného hospodářství (s. 446–494). Co nelze autorům
upřít, byla snaha o jednotný výklad. Tohoto cíle bylo v podstatě dosaženo. Na několika místech
se však nepodařilo při konečné redakci odstranit a minimalizovat opakování uváděných faktografií. To však nijak nesnižuje celkovou kvalitu práce, k níž přispěly i čtyři přílohy. Celkově se
jedná o koncepčně a myšlenkově zdařilou práci, která jistě obohatí stávající literaturu k obrazu
českých zemí před jejich vstupem do samostatného vývojového dějství českých zemí.
František Čapka

MAHEL, Richard: Beda Dudík (1815–1890). Život a dílo rajhradského benediktina a moravského zemského historiografa ve světle jeho osobní pozůstalosti. Praha: Národní archiv, 2015.
542 s.
Rajhradský benediktin a moravský historiograf František Beda (toto jméno přijal při vstupu
do řádu) Dudík patří svým životem a dílem k nejvýznamnějším moravským historikům v druhé
polovině 19. století. V pohledu na něj převažovaly spíše kritické výhrady, které se opíraly o jeho
konzervativně klerikální názory, které umocňoval svou loajalitou k rakouskému státu, k vídeňské
státní administrativě a věrností k habsburskému trůnu. I „národně“ nevyhovoval době: své studie a články psal převážně německy, vzdálena mu byla tehdejší česká národní identita. Odmítal
také řešení společenských a sociálních krizí masovými protesty či formami sociální revoluce. Od
liberálních a radikálních skupin se držel stranou; tak například přivítal porážku revoluce v roce
1849. Na Dudíka se mělo spíše zapomenout. To náležitě zdůrazňovala i marxistická historiografie. Dudík byl pro ni především římskokatolický kněz a rajhradský klerik. Proto představená rozsáhlá životopisná monografie o tomto rodáku z moravského Kojetína jistě zaujme především
odbornou veřejnost, protože dosud nebyl historiografií soustavněji zkoumán.
Nedostatečná znalost Dudíkova života a jeho pracovního nasazení sklouzávala mnohdy do
schematismu, který vedl k jeho dvojakému představení: jednak víceméně glorifikačnímu pojetí
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coby nábožensky zaníceného rajhradského benediktina a současně důsledného historika, který
zůstal celoživotně věrný ideálům římskokatolické církve, moravské cyrilometodějské tradici
a lásce k rodné moravské zemi, a jednak spíše kritickému pohledu s četnými výhradami jako
nepříliš důsledného a pouze jednostranně zaujatého badatele s obdivem k autoritám vídeňské
státní administrativy a k rakouské i německé historiografie. K těmto dvěma protipólům přispívala torzovitost stávajících znalostí o jeho životě a díle.
Mahelova práce odhaluje ve 12 kapitolách celou tvář muže v jednotlivých fázích jeho života. Vystupuje před námi složitá a jen málo uchopitelná osobnost benediktinského řádu, mající
blízko ke společenskovědním disciplínám, zejména k teologii, k filozofii a k historii. Benediktini v průběhu staletí vytvořili síť evropských klášterů, které byly pověstné významnými archivy
a knihovnami. Podíleli se na církevní správě, ovlivňovali společenské, kulturní a politické dění
tehdejšího světa. Pronikali do středověkého školství a spoluvytvářeli obraz jeho následného
vývoje. Všechny tyto skutečnosti se snažil autor „přetavit“ na postavě B. Dudíka, tohoto „moravského Palackého“, který svým životem procházel uvedenými aktivitami. My se zejména
zaměříme na jeho aktivity v oblasti historického bádání.
Dudíkův celoživotní postoj k evropským i moravským dějinám vycházel z jeho upřímně
vyznávané víry a současně z dobových metod historické práce, z vědomí slavné minulosti českých zemí, především pak Moravy; odtud se cítil být moravským patriotem. Jeho vypsání dějin
kombinuje v sobě smysl pro křesťanskou víru, metodiku vyrovnávání se s událostmi minulosti
v kombinaci písemných pramenů, sekundárních svědectví, tj. kronik a letopisů, a moderní
odborné literatury. Nejvýraznějším vzorem pro Dudíka se stal František Palacký. Na rozdíl od
něj se však nestal autorem žádného národně emancipačního nebo podobně koncipovaného politického programu. Dudík nikdy neopustil svou zemskou identitu, naopak veřejně dával přednost
rakouskému státnímu patriotismu (rakušáctví).
Dudíkův odborný odkaz je poměrně rozsáhlý a tematicky mnohovrstevný. Skládá se z drobných, vlastivědných a osvětových příspěvků publikovaných především se čtyřicátých a padesátých letech 19. století, přes erudovanější a poznámkovým aparátem opatřené studie padesátých
a šedesátých let, dále ze zpřístupněných písemných pramenů s úvodními komentáři, které vydával
po celé své tvůrčí období, až po zásadní materiálové nebo syntetické publikace k vybraným oblastem českých a moravských dějin. Mezi nimi vyniká rozsahem a významem jeho dvanáctidílná
(v českém překladu devítidílná) řada moravských dějin s názvem Dějiny Moravy (Praha,
1871–1884). Dočkala se však poměrně chladného přijetí a nakonec i nepříliš rozsáhlého využití.
Mahelova práce hned po prvním seznámení upoutá svou pečlivostí a mimořádnou precizností. Autorova znalost pramenů je doslova impozantní. Zvolil si promyšlenou metodu výkladu, kdy
každá kapitola má jasné členění. V přehledném charakteru práce, která vznikala nejdříve jako
disertační výstup, byla patřičně zúročena jeho systematická a vyčerpávající heuristika.
František Čapka

VLHA, Marek: Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA 19.
století. Brno: Matice moravská, 2015. 422 s.
Anotovaná práce se zabývá českou diasporou v USA v počátcích masového vystěhovalectví
z českých zemí, tj. v 50.–70. letech 19. století. Práce je primárně založena na základním výzkumu. Jako hlavní zdroje sloužily dobový tisk, soudobá literatura a prameny osobní povahy. Autor
realizoval výzkum nejen v českých, ale i amerických archivech a knihovnách, čímž významě
rozšířil pramennou základnu.
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Monografie je cenným příspěvkem k poznání českého vystěhovalectví do USA v 19. století,
neboť zaplňuje mezery v dosavadním výkladu problému přistěhovalectví a asimilace. Studium
krajanské problematiky, zejména americké, naráželo u nás po roce 1948 na limity politického
charakteru. Autor správně poukazuje na utlumení činnosti Komise pro dějiny krajanů – Čechů
a Slováků v zahraničí, ke kterému došlo na počátku tzv. normalizace. Na rozdíl od krakovského
ústavu, který se zabývá zahraničními Poláky, nemáme dodnes vědecký ústav s časopisem, který
by se věnoval historii a současnosti zahraničních Čechů. Dodnes se nepodařilo vytvořit podmínky pro, již na konci 60. let 20. století proponovanou, syntézu dějin krajanů.
Autor přistoupil ke zpracování zvolené problematiky komplexně, což na něj kladlo mimořádné nároky počínaje heuristikou, pokračujíce zpracováním jednotlivých výzkumných otázek
a jejich výkladem a konče syntetizujícím hodnocením. Rozsah pramenné základny je imponující.
Je třeba říci, že autor náročné cíle, které si vytyčil, splnil s mimořádným úspěchem. Důvěrná znalost výsledků dosavadní historiografie, a to nejen české, ale i zahraniční, rozsáhlé studium archivních fondů, jejich důkladné poznání, autorova metodologická připravenost, analytická, srovnávací
a syntetizující schopnost, to jsou skutečnosti, které podmiňuji vysokou poznávací, teoretickou
a metodologickou úroveň práce. Kritická akribie práce s prameny archivní povahy a využití dobového tisku svědčí nejen o neobyčejném poznávacím úsilí, ale též o znalosti a vyspělosti pracovních
metod, jež autor ve své práci aplikoval. Jeho argumentace a výklad jsou noeticky přesvědčivé.
Závěry práce upřesňují výsledky předchozího bádání o amerických krajanech v 19. století.
Na rozdíl od starších studií zde byla daná problematika zachycena v detailnějším záběru, což
umožňilo její větší plastičnost.
Práce Marka Vlhy je přínosná nejen gnoseologicky, ale je aktuální pro poznání národnostních, kulturních a náboženských aspektů krajanské problematiky. Po právu lze ocenit též stylistickou obratnost, jazykovou čistotu, formulační jasnost a výrazové bohatství i čtivost práce.
I v tom se odráží severenní zvládnutí problematiky. Autor si zachoval potřebný nadhled, z množství faktů dovedl zvolit ty, jež určovaly charakter a podstatu vývoje krajanského života v USA
v 50.–70. letech 19. století.
Jaroslav Vaculík

BALÍK, Stanislav – FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – VLHA, Marek: Český antiklerikalismus. Praha: Argo, 2015. 490 s.
Autoři knihy s podtitulem Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech
1848–1938 jsou čtyři zkušení historici Masarykovy univerzity, kteří navazují na dosavadní okruhy svých zájmů. V anotované kolektivní monografii se zaměřují na specifické podíly kulturního
boje nejen v Čechách a na Moravě, ale i v prostředí českých minorit v dalších zemích Rakouska-Uherska, ostatní Evropy i v zámoří. Sledují jeho proměny od poloviny 19. století s přesahem
až do konce první Československé republiky. Všímají si různých podob antiklerikálního zápasu
v jednotlivých ideologických skupinách, jako byli liberálové, socialisté, reformní katolíci, protestanti či bezvěrecká hnutí. Zkoumali zejména boj o charakter škol, podobu manželské politiky
či střet o výklad českých dějin. Zemskou (českou a moravskou) perspektivu doplnili o případové
studie, kdy na příkladě jednotlivých lokalit, jako byla např. moravská města a obce Brno, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Bludov, Lidečko a Žarošice ukázali antiklerikální nálady a postoje
v každodenním životě.
Po úvodních poznámkách následuje kapitola Realita a imaginace, která mj. vysvětluje používanou terminologii. Autoři uvádějí, že v českém prostředí nejvýznamnějšími antiklerikály byli
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radikální mladočeši, sociální demokraté a představitelé Volné myšlenky. Antiklerikalismus byl
přítomen i v nekatolické křesťanské komunitě jako byly Církev československá a Českobratrská
církev evangelická, ba i uvnitř samotného katolicismu. Jednou z myšlenek, které prosazovala
zvláště Volná myšlenka, byla reforma pohřbívání. Po vzniku republiky povolilo kremaci Revoluční národní shromáždění v roce 1919. Propagátorkou urnových pohřebišť se stala především
Církev československá.
Mobilizačním tématům tzv. kulturního boje je věnována další kapitola. Největší úspěšnost
mobilizace připisují autoři čtyřem tématům: politickému boji, zápasu na vliv ve školství, podobě
obřadů a státních svátků. Sekulární charakter 1. ČSR proměnil akcenty politických stran ke vztahu mezi státem a církví. Ve školství se náboženství dostalo do střetu s moderní kulturou, ukazovala se rivalita učitelstva a duchovenstva. Po roce 1918 vzrostla fixace učitelských organizací
na politické strany, zvláště sociální demokraty a socialisty. Autoři si v této kapitole všímají také
boje o obřady, a to svatební a pohřební. K oficiálnímu otevření prvního krematoria v českých
zemích přistoupili čeští Němci v Liberci v roce 1919. První krematoria na Moravě vznikla
v Moravské Ostravě, Brně a Olomouci. Pohřeb žehem zvolily i některé osobnosti politického
a kulturního života jako expremiér Vlastimil Tusar, ministr Alois Rašín, spisovatel Alois Jirásek
či exministr Karel Viškovský. K propagátorům kremace patřil olomoucký starosta Richard Fischer. Po vzniku ČSR se rozpoutal také boj o státní svátky. Za Rakouska byly o svátcích a nedělích zakázány těžké práce a nesměly být otevřeny obchody. V březnu 1919 předložila skupina
poslanců, včetně národního demokrata Aloise Jiráska, návrh na nahrazení církevních svátků svátky národními, neboť, dle navrhovatelů, u většiny obyvatelstva nebyl vztah k církevním svátkům
a tudíž ani důvod, aby „v tyto dny odpadala práce v dílnách a továrnách“.
Kapitola Městské a venkovské soudy obsahuje devět případových studií týkajících se religiozity a antiklerikálního hnutí ve vybraných obcích Čech a Moravy. K nejvýznamnějším patří sonda týkající se severomoravského Bludova, který se nacházel mezi dvěma okresními městy –
německých Šumperkem a českým Zábřehem. Bludov byl největší českou obcí okresu Šumperk
se silnou voličskou základnou ČSL, která zde vyhrála i v roce 1946. Mediálně se zviditelnil
v souvislosti s kauzou učitele Aloise Konečného, po němž bylo pojmenováno v roce 1925 brněnské náměstí Tivoli. Národní sociál Konečný neuspěl v roce 1908 u místní školní rady v konkurzu na místo ředitele školy v Bludově, což ale revidovala okresní školní rada v Zábřehu. Místní
školní rada protestovala u zemské v Brně, která Konečného odmítla za údajné delikty proti učitelským povinnostem. O jeho případu se diskutovalo na moravském zemském sněmu a dokonce
i na říšské radě (interpelace poslance T. G. Masaryka), disciplinární trest pro Konečného nakonec potvrdil až premiér Max Wladimir von Beck. Nicméně v roce 1911 Konečný byl jako jediný národní sociál na Moravě zvolen do Říšské rady, 1913 i do moravského zemského sněmu,
1920 se stal senátorem Národního shromáždění ČSR.
Poslední kapitola je věnována antiklerikalismu českých vystěhovalců. Autor, který je dobře
obeznámen s problematikou české sociálně-ekonomické emigrace ve druhé polovině 19. a první
třetině 20. století, nejprve připomíná snahy Kostnické jednoty o návrat protestantských exulantů
z pruského Slezska a polského Zelova, kteří opustil vlast v době válek o rakouské dědictví v 18.
století. Dále přibližuje činnost katolických misijních společností Spolek sv. Rafaela a Apoštolát
sv. Cyrila a Metoděje. Zvláštní pozornost věnuje vídeňským Čechům, jejichž skutečný počet byl
nepochybně vyšší, než uváděla statistika, která ovšem zjišťovala „obcovací“ nikoliv „mateřský“
jazyk. V roce 1910 se k obcovacímu jazyku česko-moravsko-slovenskému přihlásilo v Dolním
Rakousku (včetně Vídně) 115 025 osob. Nelze tedy hovořit o 400 tisících Čechů v této zemi,
maximálně mohlo jít o osoby (Čechy a sudetské Němce) pocházející z českých zemí. Počet
sudetských Němců by musel být značný, pokud autor uvádí, že „hlavní zdroj migrantů tvořily
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jižní Čechy, jižní Morava a moravskoslezské území pod Jeseníky“. Podkapitola Krajanské
„české bašty“ lokalizuje rozptýlené protestanty v Prusku (Rixdorf, Husinec, Bedřichův Hradec),
Rusku (Zelov, Lodž, Źyrardov, Varšava, Volyň, Krym, Oděsa, Kyjev), katolíky v pruském Hlubčicku a Ratibořsku, kteří spolupracovali s německou stranou Centrum, ale nikoli s Poláky.
Všímá si Čechů v Českém koutku v Kladsku, v Banátu (Sv. Helena, Velký Pereg, Bela Cerkva,
Biger, Eibenthal), Rumunsku (Bukurešť, Ploješti) a Bulharsku (Vojvodovo, Gorna Orjachovica,
Ruse). Polemizovat je nutno s tvrzením kardiologa Dufka, že katolíci na Volyni neutrpěli žádnou
újmu. Jelikož jejich většina přestoupila na pravoslaví, pak důvodem byl zákaz nabývání půdy
katolíky. Čechohrad (dnes Novhorodkivka) se nenachází na západní Ukrajině (s. 341), ale v tehdejší Tauridské gubernii, ke které patřily i české osady na Krymu. V další subkapitole se autor
zabývá antiklerikalismem v dělnických a hornických koloniích v západní Evropě. Nejvíce Čechů
přicházelo za prací do Německa – Berlína, Saska a zejména Porúří. Mezi českými spolky převládaly sociálnědemokratické (126) nad katolickými (10). Po první světové válce zesílil příliv
průmyslových a zemědělských dělníků do Francie, Belgie a Nizozemska. Čeští osídlenci ve
Švýcarsku patřili především ke společenské střední vrstvě. Autor dále přibližuje situaci krajanů
v Latinské Americe, kde nejvíce krajanů bylo v Argentině a Brazílii. Za antiklerikální výspu
označuje USA, kde se Češi dělili na svobodomyslné a katolíky (existovala i malá skupina protestantů) Zápas obou táborů se odehrával především na stránkách českoamerického tisku. Dle
autora odpadávání od víry bylo typičtější pro římské katolíky, ale týkalo se i protestantů. Katolíci v USA dominovali pouze v Texasu, většina z nich pocházela z Moravy.
Anotovaná kniha, která je výsledkem grantového projektu GA ČR, poukazuje na řadu pozoruhodných rysů spojených s tématem českého antiklerikalismu. Lze si jen přát, aby autoři v tomto svém výzkumu i nadále pokračovali.
Jaroslav Vaculík

JUŘÍK, Pavel: Liechtensteinové. Historie a sídla knížecího rodu. Praha: Libri, 2015. 358 s.
Po pěti bohatě ilustrovaných knihách od stejného autora, prezentujících historii starých šlechtických rodů: Jihočeské dominium (2008), Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů
(2009), Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách (2012), Šternberkové, panský rod
v Čechách a na Moravě (2013), Encyklopedie šlechtických rodů (2014), předložil Pavel Juřík
široké veřejnosti tuto anotovanou publikací. Opět zaměřil svou odbornou erudici k jednomu
z mála pozůstalých říšských knížectví, jehož počátky se na základě diplomu císaře Karla V. váží
k datu 23. ledna 1719.
Dějiny knížectví jsou však mnohem starší. Rod pochází z Bavorska, první zprávy o něm
máme z poslední třetiny 11. století. Už od počátků byly jeho aktivity spojeny s územím českých
zemí. Ohromný rozmach stavebních a sběratelských aktivit je spojen zejména s osobností knížete Karla Eusebia. Kombinace schopností a možností vládnoucích liechtensteinských knížat zanechala po sobě díla světového významu, jež jsou na jižní Moravě součástí národních kulturních
pokladů; připomeňme zámky v Lednici, ve Valticích a také Lednicko-valtický areál (od roku
1996 součást světového kulturního dědictví UNESCO), kde se na ploše 284 km2 nachází množství pozoruhodných staveb, jako romantická zřícenina Janův hrad, klasicistní Lovecký zámeček,
empírový zámeček zvaný chrám Tří Grácií, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Hraniční
zámeček, Minaret a Dianin chrám. Z majetkově právních důvodů navázala prvorepubliková ČSR
diplomatické styky s touto malou alpskou zemí až v roce 1938. Po roce 1945 byl liechtensteinský majetek v Československu vyvlastněn. Restituce na počátku devadesátých let 20. století se
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na jejich majetek nevztahovaly. K navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou
a knížectvím došlo až v září 2009.
Po vydání knihy Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů se objevilo toto nové
přepracované vydání s řadou dalších informací. Před čtenářem znovu ožívají příběhy ze soukromého i společenského života příslušníků rodu, plné dramat, ale i obyčejného lidského štěstí
nebo zármutku. To vše doplňují politické osudy Moravy, Slezska i Čech, habsburské monarchie
i Liechtensteinska, popisované ve vzájemných souvislostech. Velká pozornost je věnována oblasti umění, tedy architektuře, malířství, sochařství a hudbě. Na postavách liechtensteinských „vládců“ je dokumentován enormní zájem o kvalitní vzdělání, správu majetku, státní službu, ale také
nevšední vkus a znalost umění. Dokladem toho je skutečnost, že v průběhu dějin z knížecí rodiny vzešlo mnoho politiků, vojevůdců i diplomatů.
Na stranách 281-287 zaujme čtenáře pasáž o poutním kostele Narození Panny Marie ve
Vranově u Brna, kde se pod chrámovou lodí nachází krypta rodu Liechtensteinů. Podobných
zajímavých míst doprovázených kvalitními výtvarnými zobrazeními z oblasti jižní Moravy zde
najdeme ještě daleko více. Ke studiu regionálních dějin Moravy se jistě jedná o velmi kvalitní
příspěvek, doplňující do nedávna absentující mozaiku českých a moravských dějin.
František Čapka

SYRNÝ, Marek: Slovenští komunisti v rokoch 1939–1944. Náčrt dějin Komunistickej strany
Slovenska v odboji a v Povstání. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity
Mateja Bela, 2013. 335 s.
Kniha je věnována dějinám komunistické strany na Slovensku (KSS), která se po vzniku
samostatného státu organizačně formálně oddělila od KSČ. Autor sleduje její ilegální činnost
v době ĺuďáckého režimu do Slovenského národního povstání v roce 1944. Účast v odboji a SNP
vedla komunisty ke tvrzení o jejím vedoucím postavení v domácí rezistenci a tudíž i nároku na
monopolní vedení poválečné společnosti. Ostatní odbojové skupiny prezentovali pouze jako ty,
kteří chránili své společenské a majetkové zájmy. Vydávali se za jedinou organizovanou, početnou a akceschopnou sílu, která se postavila po rozbití ČSR na odpor okupantům a kolaborantům.
Autor se opírá o studium archivních pramenů uložených v českých a slovenských archivech
jako jsou Archiv bezpečnostních složek v Praze, Archiv Muzea SNP v Banské Bystrici, Národní
archiv v Praze, Slovenský národní archiv v Bratislavě a Státní archiv v Bratislavě a dobový tisk,
který konfrontuje s dosavadní odbornou literaturu. Publikace je vhodně doplněna dvanácti textovými přílohami, jmenným rejstříkem a anglickým, německým a ruským resumé. Text je obohacen také mnoha dobovými fotografiemi.
Kniha je rozdělena, kromě úvodu a závěru, do osmi kapitol. V první autor sleduje činnost slovenských komunistů před říjnem 1938, v době autonomie a krátce po vzniku Slovenského státu.
Druhá část je věnována období prvního ústředního vedení KSS v letech 1939–1941, především
reakci na pakt Ribbentrop – Molotov a začátek druhé světové války, vznik Ústředny státní bezpečnosti, na heslo Za sovětské Slovensko a napadení SSSR. Činnost druhého ústředního vedení
v letech 1941–1942 přibližuje třetí kapitola, kde autor zdůrazňuje snahu o vytvoření Národní
fronty a Ústředního národně-revolučního výboru.
První pokusy o partyzánské hnutí v období třetího ústředního vedení v roce 1942 přibližuje
čtvrtá kapitola, nové pokusy o sabotáže a ozbrojený odpor pak kapitola pátá. Stručné shrnutí
komunistické ilegality do poloviny roku 1943 poskytuje šestá část. Ilegální činnost KSS v době
příprav povstání analyzuje kapitola sedmá. Těžištěm práce je osmá část, která ukazuje činnost
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KSS během SNP, především sjednocovací sjezd se slovenskými sociálními demokraty, vztahy
mezi povstaleckou KSS a moskevským vedením KSČ, názory na řešení slovenské otázky a vztah
k politickému katolicizmu.
Již v úvodu své práce Marek Syrný upozorňuje, že historie KSS za války není ani jednoznačně pozitivní či negativní. Uvádí, že není možné každého komunistu ztotožňovat s represemi
režimu v 50. letech 20. století. Snahu autora o odstranění černo-bílého pohledu na osudy slovenských komunistů v letech 1939–1944 a objektivní vyrovnání se i s problematikou komunistického hnutí a jeho ilegality za druhé světové války je třeba ocenit.
Jaroslav Vaculík

BŘEČKA, Jan.: Před sedmdesáti lety skončila válka… Průběh osvobozovacích bojů na
brněnském směru v dubnu–květnu 1945 / Vor siebzig Jahren ging der Krieg zu Ende… Verlauf der Befreiungskämpfe in Richtung Brünn im April–Mai 1945. Brno: Moravské zemské
muzeum, 2015. 75 s.
Historik Moravského zemského muzea Jan Břečka připravil při příležitosti 70 let od konce
2. světové války útlou publikaci, mapující průběh osvobozovacích bojů na jižní Moravě
v měsících dubnu a květnu roku 1945. Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna. Kniha je vydána dvojjazyčně – vedle českého textu obsahuje také německý překlad.
Publikace je započata popisem válečné situace na začátku roku 1945 – autor přibližuje např.
početní stavy vojsk a jejich výzbroj (zejména popis sovětských jednotek, např. kozáků). Čtenář
je postupně seznamován s průběhem osvobozovacích bojů na jižní Moravě (součástí tzv. Bratislavsko-brněnské operace) 2. ukrajinským frontem. Nechybí popis bombardování jižní Moravy
sovětským letectvem, přiblížení reakce německého obyvatelstva na vývoj války a postup fronty
a nástin represe českého obyvatelstva ze strany Němců v období osvobozovacích bojů (např.
poslední popravy v Brně). Kniha přináší také popis postupu osvobozovacích bojů o moravskou
metropoli a dalšího postupu vojsk směrem na Olomouc, kde mělo být dosaženo spojení se
4. ukrajinským frontem. Přiblížena je také německá kapitulace, válečné škody a počty obětí.
Nechybí také informace o zapojení rumunské armády do osvobozování jižní Moravy a činnosti
partyzánských skupin v tomto období a jejich podílu na osvobozeneckém boji. Připomenuty jsou
také některé demonstrace, povstání a další protiokupační akce z konce 2. světové války (např.
povstání v Přerově 1. května 1945 po mylné informaci o kapitulaci Německa). O postupu osvobozování jižní Moravy bylo v naší literatuře napsáno mnohé. V rámci nekritického (ač z valné
části bezpochyby zaslouženého) obdivu postupu Rudé armády byly však za minulého režimu
mnohé aspekty osvobozovacích bojů opomíjeny. Břečka se jich ve své publikaci dotýká – a právě
zde je třeba vidět hlavní přínos této knihy. Čtenář je tak seznámen např. s obětmi bombardování
Sověty na konci druhé světové války i po skončení války (bombardování mělo zabránit přejít
Němcům do amerického zajetí), některými neštěstími za osvobozovacích bojů, připomenuty jsou
také některé excesy Rudé armády. Autor se dotýká také kontroverzního tématu odsunu (nejen
brněnských) Němců. Připomenuty jsou také osobnosti tří významných generálů padlých na území jižní Moravy (sovětských i německého). Na závěr publikace je připojen stručný životopis
Rodiona Jakovleviče Malinovského.
Kniha je doplněna celou řadou fotografií s popisky, mapkami a seznamem použité literatury.
Jedná se o souvislý logický text – jakýsi úvod do problematiky tématu osvobozování jižní Moravy Rudou armádou. Kromě samotného popisu již dříve detailně popsaného postupu osvobozovacích
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bojů otevírá publikace také některé další otázky spojené s touto problematikou. Ve chvíli, kdy
pamětníků těchto bojových operací rychle ubývá a téma se začíná stávat „opravdovou historií“
tak nelze jinak, než vydání publikace přivítat.
Miroslav Jireček

GUBA, Ivan – SYRNÝ, Marek (eds): Jozef Lettrich. Publicistika (1945–1948). Banská
Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2014. 351 s.
Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Matěja Bela v Banské Bystrici ve spolupráci s Muzeem Slovenského národního povstání v Banské Bystrici, Historickým
ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě a Nadací dr. Jozefa Lettricha v Martině vydala
v rámci grantu VEGA Politické změny v letech 1945–1948 a jejich dopad na poválečnou společnost na Slovensku články, projevy a rozhovory předsedy Slovenské národní rady (SNR)
a předsedy Demokratické strany (DS), které napsal či přednesl v období tzv. třetí Československé republiky.
Úvod publikace představuje stať historika Demokratické strany Vojtecha Čelka, který se
zamýšlí nad místem Jozefa Lettricha ve slovenských dějinách 20. století. Přibližuje jeho životní
kariéru od narození v roce 1905, studium na československém státním reálném gymnáziu
v Turčanském Svatém Martině, který byl jedním z center slovenského národního života, a na
Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde se stal v roce 1930 doktorem práv.
Angažoval se ve studentských organizacích Svaz slovenského studentstva, Právník a Sdružení
slovenských agrárních akademiků.
Za tzv. první Slovenské republiky byl nejprve uvězněný a po propuštění se zapojil do ilegální činnosti, která vedla k jeho podílu na podepsání Vánoční dohody z roku 1943, která ustavila
Slovenskou národní radu, jež spolu s vojenským ústředím připravovala Slovenské národní
povstání. Po vypuknutí povstání se stal pověřencem SNR pro školství a osvětu. Po válce se stal
jedním ze dvou spolupředsedů SNR a po volebním vítězství jeho Demokratické strany v roce
1946 předsedou SNR. DS po svém úspěchu musela čelit agresivním útokům českých a slovenských komunistů, aniž by se jí dostalo dostatečné podpory českých demokratických politických
stran. Po únorovém převratu 1948 musel rezignovat na své funkce, emigroval do USA, kde se
v roce 1949 stal místopředsedou exilové Rady svobodného Československa. Od roku 1963 byl
předsedou Stálé konference slovenských demokratických exulantů a v roce 1968 se stal předsedou Shromáždění evropských porobených národů.
Obraz politického boje na Slovensku v letech 1945–1946 na stránkách dobového tisku sleduje Ivan Guba. Uvádí, že konfrontační a útočná rétorika komunistického tisku před parlamentními volbami v roce 1946 neměla úspěch, protože DS získala 62 % hlasů. Tisk DS působil seriózněji a při formulování závěrů vyspěleji a méně arogantně.
Studie Marka Syrného sleduje společenský vývoj a politický boj na Slovensku v letech
1947–1948, a to rovněž na stránkách dobového tisku. Uvádí, že Komunistická strana Slovenska
(KSS) se snažila ze všech sil a všemi prostředky změnit povolební dominanci demokratů, aby
mohla nastolit diktaturu své strany. Naproti tomu DS se snažila využít svou převahu ve slovenských národních orgánech ke zmírnění revolučního radikalismu, který se prosadil v mnohých
oblastech života v prvních poválečných měsících.
Těžištěm knihy je 110 publikovaných článků, projevů a rozhovorů dr. Jozefa Lettricha, a to
počínaje slavnostním projevem při příležitosti 1. zasedání pléna SNR v osvobozené Bratislavě
15. května 1945, kdy její předseda zdůraznil, že SNR odčiňuje národní potupu ze 6. října 1938
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a 14. března 1939 a konče aktuální výzvou z 12. února 1948 Zůstaňme věrni slovenské pravdě
a demokracii.
Publikace je vhodně uzavřena jmenným rejstříkem a seznamem použitým pramenů a literatury. Práce je nejen holdem vynikajícímu slovenskému demokratovi, ale i příspěvkem k bližšímu
poznání slovenských i československých dějin po druhé světové válce.
Jaroslav Vaculík
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