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Ve  dnech 3. a  4. října 2007 uspořádalo 
Valašské muzeum v  přírodě v  Rožnově 
pod Radhoštěm ve  spolupráci s  Českou 
národopisnou společností mezinárodní 
vědeckou konferenci Staré památnosti 
se zapisují…. Dvoudenní setkání etnolo-
gů, historiků, literárních vědců i zástupců 
dalších oborů bylo připraveno u příležitos-
ti 180. výročí narození a 150. výročí úmrtí 
kronikáře a  sběratele lidové slovesnosti 
na  Rožnovsku Josefa Luciana Ondřeje 
Kramoliše. 

Volba tématu, u  něhož se měly možnost 
setkat rozmanité vědní obory i jimi apliko-
vané přístupy, vycházela z  potřeby nově 
zhodnotit dosavadní bádání o  nejrůzněj-
ších typech památečních zápisků soukro-
mé a veřejné povahy. Jak ostatně ukázala 
nejen hojná účast, ale i  pestré obsahové 
spektrum jednotlivých příspěvků, je tato 
pramenná oblast stále ještě bohatou stud-
nicí poznání, z níž můžeme čerpat cenná 
svědectví o každodenním životě minulých 
generací. 

Chybějící vyhodnocení památečních zápi-
sů v duchu moderní metodologie a mezio-
borové interpretace se tak snažila poskyt-
nout rožnovská konference, na níž vystou-
pily v průběhu dvou dnů téměř tři desítky 
reprezentantů společenskovědních disci-
plín z  České republiky i  Slovenska. Jed-
notlivé příspěvky byly zaměřeny jednak 
na obecnější analýzu tohoto specifického 
druhu pramene, mnohé se ale věnovaly 
také konkrétním kronikářům, typům zápis-
ků i vyhodnocení jimi přinášených dílčích 
informací.

Ohlas, který si konference mezi odbornou 
veřejností získala, vedl Valašské muzeum 
v  přírodě k  jejich publikování v  podobě 
suplementa třetího ročníku sborníku Mu-
seum vivum. Věříme, že přinese cenné 
informace nejen odborné veřejnosti, ale 
i laikům z řad vlastivědných a regionálních 
pracovníků a  v  neposlední řadě i  samot-
ným kronikářům.

Redakce 

ÚVODEM

Motto: 
„… aby to u potomků 
v další paměti zůstalo, 
umínil jsem sobě 
to na papír přenesť…“ 
Josef Lucian Ondřej Kramoliš
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ZPYTATEL ŽIVLU 
NÁRODNÍHO – 
JOSEF LUCIAN 
ONDŘEJ KRAMOLIŠ

Jana Tichá
V roce 1858 dodal brněnský tiskař a nakla-
datel Vilém Burkart (nejen) na pulty knih-
kupců čtvrtý svazek Horlivého a veselého 
Budíčka v  rodinách křesťanských. Jeho 
vydavatel, tehdy ještě spirituál a katecheta 
v  brněnské ochranovně pro zanedbanou 
mládež – Beneš Method Kulda, jej věno-
val „chudobnému sice a prořídkým křížem 
ve svém životě obtíženému, ale nábožné-
mu, a proto trpělivému a pilnému původci 
a zapisovateli vyprávěnek… zpytatelu živlu 
národního“ Josefu Lucianu Ondřeji Kra-
molišovi, obyvateli rožnovskému.1

Českému čtenáři tak byla poprvé, byť in 
memoriam‚ nabídnuta možnost seznámit 
se s osobitým, v pravém slova smyslu li-
dovým písmákem, jehož poznámky o tom, 
co kde slyšel, co kde si nechal vyprávět, 
ale i výpisky z dobové četby přispívají ne-
bývalou měrou k poznání společenských, 
kulturních a náboženských poměrů na Va-
lašsku, respektive na Rožnovsku, poloviny 
19. století.

Jako vynikající znalec rožnovských reálií 
se Josef Lucian Ondřej Kramoliš stal mimo 
jiné nepostradatelným pomocníkem již 
výše zmiňovaného Kuldy při jeho sběrech 
místního slovesného materiálu.2 Kramoliš 
přispěl nejen samotnou znalostí místních 
poměrů, ale později též zaslaným soubo-
rem pohádek a  pověstí. Kulda se s  ním 
seznámil zřejmě až v  Rožnově, kdy se 
na něho mladý obdivovatel obrátil s pros-
bou účastnit se jeho sběratelské práce. 
Sám Kramoliš líčí první setkání těmito 
slovy: „…v r. 1853 poštěstilo se mně, jaks 
taks sestaviť ‚Paběrky z  dějou městečka 

Autogram J. L. O. Kramoliše, Archiv VMP.
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Rožnova‘, a právě v tem časy dověděl sem 
se, že velb. p.  Beneš Method Kulda jsa 
v  Rožnově na  žinčici‚ pohádky a  pověsti‘ 
sbírá. Slyša to zahořel sem túhou, kdybych 
se v  díle tom zoučastnit mohel!… poslál 
sem velb. pánu Kuldovi, právě dohotove-
né ‚Paběrky z  dějou městečka Rožnova‘, 
na ukážku, s tým doložením, jest-li za dob-
ré, a mně k tomu schopného uzná, že mu 
ochotně rád při oném zbírání pomocným 
budu. – Potom na  třetí den byl sem skrz 
návštěvu Velb. p. Beneš M. Kuldy, a vyso-
korodého p. hraběte Bedřicha S. Taroucy 
poctěn, i také k sbírání ‚pohádek a pověs-
tí‘ vybidnutý.“ 3 Následně Kramoliš Kuldu 
s jeho přáteli, Františkem Sušilem a Bed-
řichem hrabětem Sylva Tarouccem, uby-
toval se svolením otce ve  svém rodném 
domě v  Horní ulici čp. 120 ‚U  Kramolišů 
ve  dvoře‘. Znalý rožnovských vypravěčů, 
taktéž zpěváků, zajistil pak jejich návštěvy 
u nich v chalupě. 

Už 14. září 1853, krátce po Kuldově odjez-
du z Rožnova, odesílá ‚poučený‘ Kramoliš 
do Brna první sbírku sedmnácti zachyce-
ných vyprávěnek.4 Dalších devět pohádek, 
pověstí a  humorek je datováno 30. listo-
padem 1853. Z chronologického hlediska 
jsou poněkud nepřesně označeny jako 
zásilka třetí.5 Obsahově nejrozsáhlejší 
‚pohádkovou sbírku‘ nalezneme s jedena-
dvaceti položkami v korespondenci z roku 
1854.6 Z tohoto Kramolišova souboru vy-
užívá Kulda pouze některých čísel. I  tak 
první a  druhé vydání Kuldových Morav-
ských národních pohádek a pověstí z okolí 
Rožnovského (z let 1854 a 1874) obsahuje 
ze 124 záznamů okolo 20, pod jejichž za-
chycením je podepsán Josef Lucian Ond-
řej Kramoliš.

Taktéž další Kramolišovy popisy pověr, 
výročních i  rodinných obyčejů, dětských 
her, pastýřských divadelních scén a poře-
kadel, zaslané knězi ve dvou sbírkách též 
v roce 1854, daly podstatný základ Kuldo-
vu dalšímu pojednání, inspirovanému opět 
rožnovským pobytem.7 Jak konstatoval už 
Oldřich Sirovátka, Kuldovy Národní pověry 
a obyčeje v okolí Rožnovském na Moravě 

by bez materiálu od Kramoliše nikdy ne-
mohly vzniknout. Struktura textu i  obsah 
jsou totožné s  Kramolišovým rukopisem. 
Kulda je obohatil pouze o  několik svých 
záznamů a  stylově a  gramaticky je sjed-
notil.8

V roce 1858 Kuldovi vychází drobná stu-
die Svadba v  národě Česko-slovanském. 
Nelze přehlédnout, že s několika zde cito-
vanými lidovými svatebními obyčeji se se-
tkáme taktéž v dopisech Kramoliše s Kul-
dou. Mladému Rožnovanovi se podařilo 
nashromáždit několik zlomků svatebních 
písní, svatebních řečí i  průpovídek k  zá-
bavě družby a hostí, které odeslal Kuldovi 
do Brna již v březnu 1855.9

Snad jen pro úplnost – v pozůstalosti Be-
neše Methoda Kuldy v Muzeu v Ivančicích 
se v korespondenci s Kramolišem nachá-
zejí s  datací 1855, 1856 a  1857 taktéž 
čtyři sborníčky se shodným označením 
Zpomínky z Besed. „V nedělní a sváteční 
dni, a vzláště za dlouhých večerú zimních 
scházívali se k  nám sousedi na  besedy; 
obyčejně nejprv se něco přečtlo, a  pak 
co kdo věděl aneb zkusil, vypravovál, a to 
mně zavdalo přičinu k sbírkám, ‚Zpomínky 
z Besed‘.“ 10 Ačkoliv se zde nejedná vždy 
o  záznamy lidového vyprávění, Kramo-
liš se pokoušel i o vlastní literární počiny, 
často na titulních stranách můžeme obje-
vit Kuldovy rukopisné poznámky k  tisku 
‚upotřebeno / použito až na…‘ 11 

Byť si Kulda rožnovského sběratele vel-
mi vážil: „…pozdravuji Vás jako bratrovce 
Josefa Luciana Ondřeje Kramoliše, jejž 
choval jsem a doposud chovám v úctě… 
výtečného, moudrého, a  na  čem nejvíce 
záleží, nábožného strýce…“,12 je s  podi-
vem, že se o něm ve svých publikovaných 
pracích nikde nezmiňuje; vyjma Horlivého 
a veselého Budíčku, kde již výše citované-
mu čtvrtému svazku připsal Kramolišovo 
autorství. Kramolišův životopis, který zde 
Kulda vylíčil ve  své předmluvě, převzal 
v zestručněné verzi ze vzpomínek samot-
ného autora. Ten svou biografii připojil 
v roce 1856 k jedné ze zásilek, jimiž přispí-
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val ke Kuldovým sběrům: „…Jenom pro-
sým, abyste životopis můj neuveřejňovali, 
je to život bídáka – lehko by se stat mohlo, 
že bych tým smíchu dojiť mohel…“ 13

Ačkoliv dokázal Kulda vystupovat jako edi-
tor mnoha jiných horlivých sběratelských 
nadšenců – pod dalšími svazky Moravských 

pohádek a pověstí jsou například podepsáni 
Josef Stanislav Menšík, Jan Pleskáč, Karel 
Orel, Jan Soukop – jméno Josefa Ondřeje 
Luciana Kramoliše po jejich boku nestojí.14 
Nesetkáme se s  ním ani u  jeho záznamu 
pověsti Karlovské jezero, které jako ukázku 
lidové prózy ‚v podřečí valašském‘ uveřejnil 
v roce 1865 ve svých Sto prostonárodních 

Rukopisný záznam vzpomínkového vyprávění, pořídil J. L. O. Kramoliš. Archiv VMP.
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pohádkách a pověstech v nářečích původ-
ních Karel Jaromír Erben. Původ signoval 
Beneš Method Kulda.15

Obdobných záznamů svého strýce v  le-
tech následných využil i známý rožnovský 
učitel, vlastivědný pracovník a  spisovatel 
Čeněk Kramoliš, který téměř současně 
s  jiným regionálním literátem Metodějem 
Jahnem objevil motiviku valašského kraje 
už v osmdesátých letech 19. století pro – 
na  Valašsku nejrozšířenější beletristickou 
formu literatury, a  to venkovský román či 
povídku. Vedle Obrázků z Valašska (1898) 
a Z našeho venkova (1903) mu vycházejí Tři 
valašské povídky, kde zejména v humorné 
črtě o  cikánově přestrojení za  generála 
zpracovává lidové podání zaznamenané 
již o padesát let dříve Josefem Lucianem 
Ondřejem Kramolišem.16

Stranou zájmu veřejnosti dlouho zůstával 
Kramolišův zájem o  historické událos-
ti rodného města a  okolí, ačkoliv právě 
drobné kronikářské záznamy daly vznik-
nout spolupráci s  Kuldou, jemuž hned 
v úvodu jejich setkání předkládá Paběrky 
jako doklad svých sběratelských schop-
ností. A  právě Kuldovi nepřímo vděčíme 
za zachování těchto rukopisných záznamů 
z historie Rožnova až do současnosti. Ač-
koliv jich samotných ve svých pracích ne-
využil, dostali se do vlastnictví jeho přítele 
a donátora Bedřicha Sylva-Tarouc, z jehož 
pozůstalosti je získalo brněnské Františ-
kovo museum. Sbírku rukopisů dnes spra-
vuje Moravský zemský archiv.

Prostřednictvím Paběrků z dějou městečka 
Rožnova se Josef Lucian Ondřej Kramoliš 
zapsal k  nejstarším rožnovským kroniká-
řům. Po latinském rukopisu Matrica eccle-
sie parochialis Roznoviensis z  roku 1762 
rožnovského faráře Františka Jana Hegera 
(upřednostňuje záznamy spíše nábožen-
ského charakteru, zejména života katolic-
ké církve na Rožnovsku – stavba kostela 
a  popis jeho inventáře, drobných sakrál-
ních památek, založení a zaměření spolků 
a nadací apod.) představuje první docho-
vanou česky psanou kronikářskou práci, 

na kterou si Rožnov počkal více méně až 
do poloviny 19. století. 

Drobný sešit (17,5 × 21,5 cm) o 40ti stra-
nách nás provází převážně historickými 
událostmi z Rožnovska mezi léty 1245 až 
1833. Z korespondence s Kuldou můžeme 
usuzovat, že jemu darovaný spisek v žád-
ném případě nepředstavoval definitivní 
verzi Paběrků, neboť Kramoliš na rožnov-
ské historiografii pracoval i po roce 1853. 
O  existenci těchto zápisů však nemáme 
do dnešních dnů žádné zprávy, respekti-
ve – jejich pozůstatek může představovat 
několik listů stejného rukopisu, přibližující 
na číslovaných stranách 13 až 27 události 
z let 1804–1806, 1811–1813 a 1820. Tex-
tové torzo uchovávala v minulosti rožnov-
ská fara, dnes je nalezneme v pozůstalosti 
dalšího z řady rožnovských kronikářů – Jo-
sefa Tvarůžka. 

Vědom si svých schopností a  možností 
se Kramoliš nikdy nepokoušel o sestave-
ní kompatibilního celku, snad i proto své 
záznamy sám nepovažoval za  kroniku, 
ale označil je za Paběrky, a to po obsaho-
vé stránce značně nesourodé. Informace 
spíše poznámkového charakteru střídají 
rozsáhlá několikastránková pojednání – 
zejména v případě dvou významných re-
gionálních historických událostí. Bezpro-
středními svědky obou se totiž stali jeho 
blízcí příbuzní. V roce 1784 provázel císaře 
Josefa II. při návštěvě Valašsko-meziříč-
ského panství tehdejší valašský vojvoda 
Baltazar (Ondřej) Kramoliš. O několik de-
sítek let později – poté, co byly rožnov-
ské radnici v roce 1820 násilně odebrány 
gruntovní knihy – se přímým účastníkem 
jednání o  jejich navrácení stal zase Jan 
Kramoliš z čísla 120.

Největší pozornost však Josef Lucian 
věnoval událostem náboženského živo-
ta místních katolických obcí – stavbám 
a  opravám kostelů, klášterů a  drobné 
sakrální architektury, zakládání fundací / 
nadací k jejich fyzické i duchovní údržbě, 
zřizování náboženských spolků, bratrs-
tev, významným poutím a  bohoslužbám. 
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Zajímavou kapitolu představuje souhrn 
nejrůznějších převážně přírodních kata-
strof, ať už se jedná o povodně či sucha, 
brzký sníh, ale i války a následné epidemie 
nemocí spojené s hladomory a drahotou. 
Čtenářům přínosná může být i řada topo-
nymických pověstí o  Rožnově, Radhošti 
s Radegastem nebo o těžbě stříbrné rudy 
na Starém Zubří.

Oba dostupné textové soubory se v pře-
vážné většině shodují (srv. brněnský sešit, 
s. 20–34). ‚Tvarůžkův artefakt‘ je doplněn 
jen o několik málo zajímavostí – průlet ko-
mety v roce 1811 a její ‚neblahé důsledky‘ 
na počasí a úrodu či zavedení tzv. vídeň-
ské valuty (Wiener Währung). Texty jsou 
psány povětšinou kurentem, latinismy 
a  osobní jména humanistickou latinkou. 
Předností Kramolišových kronikářských 
sběrů je heuristika využívající nejen archiv-
ních písemných materiálů, ale i práci s do-
bovými periodiky a  záznam autentických 
či vzpomínkových vyprávění; s  jednou 
nevýhodou tzv. oral history – množstvím 
faktografických nepřesností. A právě nad 
ověřováním dat v archivech si sám Kramo-
liš stýskal: „Já bídák nesměl jsem se opo-
vážiť prosiť o přístup do archivu.“

Řadu rožnovských reálií můžeme nalézt 
také v  několika Kramolišových osobních 
zápisnících. Obsahují 1) deník z roku 1850 
(zřízení okresního soudu, volby prvního 
rožnovského starosty Martina Jurajdy – 
dochováno torzo 4 strany), události z roku 
1853 (vražedný útok na  císaře Františka 
Josefa I., ceny potravin, počasí, výdej ba-
vlny – dochováno torzo 6 stran) a obyčej 
při hodování (dochováno torzo 2 listy);  
2) Sepsání svatebních řečí vybraných 
z  Písma svatého; 3) Sibyllina proroctví 
i mnohé jiné pamětihodnosti sespsál Jozef 
Lucian Ondřej Kramoliš, v městečku Rož-
nově dne 23ho prosince 1849, s připoje-
ním zjevení sv. Jana, proroctví Bartoloměje 
Holzhausera v Bavořích r. 1658 o budouc-
nosti církve katolické, posloupnost pape-
žů, památné dny z první doby konstituční 
r. 1848, sousedskou píseň na  Frankfurt, 
novou píseň moravských sedláků na  rok 
1848 v  roce 1849, zprávy o  roce 1848 
i  o  slovanském sjezdu v  Praze, včetně 
jeho manifestu k  národům evropejským 
aj. Na rozdíl od událostí Paběrků, spjatých 
bezprostředně s historií Rožnova, Kramo-
lišovy zápisníky usazují dějiny do  širšího 
sociokulturního kontextu, vedle zapisova-
telova mikrosvěta postihují i  širší / vnější 

Zpráva historická o sjezdu slovanském v Praze. In: KRAMOLIŠ, J. L. O. Sybilliné proroctví i mno-
hé jiné pamětihodnosti. Rožnov 1849. Rkp. Archiv VMP.
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geografický horizont. Vcelku nám pak pře-
kládají obraz autora Kramoliše jako valaš-
ského, respektive rožnovského, patriota, 
Kramoliše ortodoxního katolíka a jistě pod 
vlivem atmosféry 40. a  50. let 19. století 
též Kramoliše vlastence.

JOSEF LUCIAN ONDŘEJ KRAMOLIŠ (7. leden 
1827 – 28. říjen 1857) se narodil v Rožno-
vě, v Horní ulici číslo 120 – ‚U Kramolišů 
ve  dvoře‘, v  rodině rožnovského řezníka. 
Již v pěti letech ho jako neduživé dítě („sot-
vy sem z jednéj [nemoci] vyšel, již honem 
do druhéj sem padnúl. Lekařé mně vypo-
věděli, řkouce: 7 let nedočká!“) nechali ro-
diče navštěvovat obecnou školu, kde více 
méně stále triviální výuku doplnil studiem 
německého jazyka a hrou na housle.

Jelikož mělo hospodářství v budoucnu při-
padnout jeho mladšímu nevlastnímu bratru 
Janovi, vstoupil Josef Lucian ve  dvanácti 
letech do  učení k  mistru prýmkaři, jehož 
řemeslo v  tehdy lázeňském a  mimo jiné 
na plátenickou výrobu profilujícím se městě 
kvetlo. Ačkoliv již po  šesti letech vstoupil 
mezi tovaryše, řemeslo nakonec ze zdra-
votních důvodů nikdy neprovozoval. ‚Pís-
mákem‘ se totiž stal také díky mnoha ne-
mocem a úrazům, jejichž následkem nebyl 
schopen vykonávat své řemeslo. Mladý 
Kramoliš si často přivydělával v  kostele, 
kde „ve dni sváteční hrával… na huslách“. 
Počátkem roku 1841 na  svátek Tří králů 
sestupoval po  schodech z  kůru, uklouzl 
a zlomil si nohu. Ačkoliv se již po čtyřech 
týdnech vrátil k mistrovi do učení, jeho již 
od mládí oslabený organismus se z úrazu 
nikdy úplně nevzpamatoval. Ochrnul, „tak 
že musel napotom o  čeganě chodit“. Při-
pravil se tak o tovaryšský vandr a byl přinu-
cen hledat si jiný způsob obživy. Rožnovský 
kaplan p. František Fikr ho naučil vázat kni-
hy, a tak po několik let přicházely mladému 
Kramolišovi pod ruku nejrůznější učebnice, 
duchovní literatura, ale i  množství novin 
a časopisů, které mu nahrazovaly vysněné 
a bohužel vzhledem k tělesnému handica-
pu neuskutečněné cesty po monarchii. 

Během deseti let si však v  lednu 1851 
v témže místě zranění zopakoval a zůstal 
s  bolestmi odkázán doživotně na  chůzi 
o berlích. „V cestě poněvádž byl úzký chod-
ník, zavadila do mňa mimo jdoucí ženská, 
já jsem se vyškobrtil – a  zas levou nohu 
v tom samém místě co prvníkrát polámál.“ 
Téhož roku se do města přistěhoval také 
knihařský mistr a  Kramoliš zůstává bez 
jakékoliv možnosti řádné obživy. Úředník 
provádějící soupis obyvatel rožnovského 
panství v  letech 1830–1850 považoval 
za nutné u  jeho jména poznamenat Crip-
pel / Ganz Unanwendbare.

Následná léta spojená s nepatrným výděl-
kem ze soukání bavlny poskytla Josefu 
Lucianu napříč nepříznivému osudu dosta-
tek času a možností naslouchat o nedělích 
a svátcích, zejména za dlouhých zimních 
večerů ‚besedám‘ návštěvníků otcovské-
ho domu. A  Kramoliš zapisoval. Zazna-
menával nejen pohádky a pověsti, lidové 
zvyky a obyčeje, vzpomínky na nejrůznější 
historické události. Svědectví o  dobách 
minulých přicházejí i během častých čte-
nářských večerů. „… a když jsem něco ta-
kého přečnúl, co mou pozornosť zajímalo: 
tak jsem si to opsál.“

V těchto časech vstupují do Kramolišova 
života Beneš Metod Kulda a František Su-
šil, kteří ho podporují v  jeho sběratelské 
činnosti: „Poněvádž tedy Vašnosti jest milé, 
abych ve  sbírání ‚obyčejů, pověr a  her‘ 
dálej pokračovál, tehdy ochotně, seč síla 
má stačí, v oboru tom pokračovat budu.“ 
Především práce pro Kuldu přinášela mla-
dému sběrateli potěšení, mj. tak důležitou 
chuť do práce a života, jehož mu však již 
mnoho nezbývalo. 28. října 1857 umírá vy-
sílen péčí o nemocného otce na zápal plic 
ve věku třiceti let.

Již rok po Kramolišově smrti vydává pří-
tel Kulda několik jím sesbíraných příběhů 
a  ponaučení Zpomínky z  besed. Národní 
vyprávěnky z  okolí Rožnovského s  uve-
dením Kramolišova autorství, kde na  ně-
kolika úvodních stránkách malým medai-
lonem vzpomíná Kramolišovu památku. 



15

SUPLEMENTUM

Ačkoliv tak byla poprvé českému čtenáři 
nabídnuta ‚za 15 krýcarů na stříbře‘ mož-
nost seznámit se s člověkem, jenž se jako 
vynikající znalec rožnovských reálií stal 
nepostradatelným pomocníkem Kuldo-
vým při jeho sběrech místního slovesného 
materiálu, upadá jeho jméno na dlouhých 
osmdesát let do  zapomnění. Až koncem 
třicátých let 20. století si na  svého pří-
buzného stručnou biografickou studií 
vzpomněl historik a vlastivědný pracovník 
Čeněk Kramoliš, poté se jméno mladého 
kronikáře začalo objevovat i v pracích dal-

ších badatelů, mimo jiné Miloše Kulišťáka 
či Bedřicha Slavíka. Po  sto padesáti le-
tech od své smrti se Josef Lucian Ondřej 
Kramoliš dočkal vydání další své práce – 
Paběrků z dějou městečka Rožnova, kde 
edici původního rukopisu doplnil zasvě-
cenou studií o životě a práci rožnovského 
kronikáře Daniel Drápala.  

KRAMOLIŠ, J. L. O. Sybilliné proroctví i mnohé jiné pamětihodnosti. Rožnov 1849. Rkp. Archiv VMP.
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Dopis B. M. Kuldy Č. Kramolišovi, synovci J. l. O. Kramoliše. Rkp. Archiv VMP.
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POZNÁMKY
1 Viz KRAMOLIŠ, J. L. O.: Zpomínky z besed. 
Národní vyprávěnky z okolí Rožnovského. Brno 
1858, s. 5–6. 

2 Úspěch rožnovské sbírky a mimo jiné právě 
pozitivní zkušenost s Kramolišem – sběratelem 
podnítila Kuldu obrátit se s prosbou o pomoc 
při shromažďování pohádek a pověstí i na jiné 
osoby, zejména kolegy v církevní správě, ven-
kovské učitele, kronikáře a ostatní ‚písmáky‘. 
Záměr postihnout lidovou prózu z co největší-
ho moravského prostředí a šíři jeho sběratelské 
činnosti dokumentuje i první vydání Morav-
ských národních pohádek a pověstí z okolí Rož-
novského z roku 1854 o 766 stranách, v jehož 
úvodu je autor představuje jako první svazek 
zamýšlené rozsáhlejší edice, nazvané Pohádky 
a pověsti národu Moravského. Základem sbírky 
se staly Kuldovy vlastní záznamy z rožnovských 
prázdninových pobytů v letech 1853 a 1854.  
Srv. KULDA, B. M.: Moravské národní pohád-
ky a pověsti z okolí Rožnovského. Sv. 1., sv. 2. 
Brno 1854.

3 Citováno ze Zpomínek z mého minulého 
živobytí. Ty jsou připojeny ke sbírce Zpomínky 
z Besed, kterou J. L. O. Kramoliš Kuldovi zaslal 
1. 4. 1856. Muzeum v Ivančicích, Pozůstalost 
Beneše Methoda Kuldy, sg. KIII/4.

4 Mezi vypravěči nalezneme jména Barbo-
ry Sulavsky, Jána Brady a Michala Chumchála 
z Tylovic. Viz Muzeum v Ivančicích, Pozůstalost 
Beneše Methoda Kuldy, sg. KIII/8.

5 Kramoliš zde tentokráte vypravěče neuvádí. 
Viz Muzeum v Ivančicích, Pozůstalost Beneše 
Methoda Kuldy, sg. KIII/9. 

6 Viz Muzeum v Ivančicích, Pozůstalost Bene-
še Methoda Kuldy, sg. KIII/12.

7 Viz Sbírka starých obyčejou a pověr z okolí 
Rožnovského a Obyčejou a Pověr sbírka z okolí 
Rožnovského. Muzeum v Ivančicích, Pozůstalost 
Beneše Methoda Kuldy, sg. KIII/10 a KIII/11.

8 Srv. s předmluvou Oldřicha Sirovátky. Viz 
KULDA, B. M.: Pohádky a pověsti z Rožnovska. 
Praha 1963, s. 8, 18, 19.

9 Viz Muzeum v Ivančicích, Pozůstalost Be-
neše Methoda Kuldy, Zpomínky z Besed. Sbír-
ka první 1856, sg. KIII/3; Dopis Josefa L. O. 
Kramoliše z 21. března 1855, sg. KIII/7; Sbírka 
starých obyčejou a pověr z okolí Rožnovského 
1854, sg. KIII/10. 

10 Citováno ze Zpomínek z mého minulého 
živobytí. Ty jsou připojeny ke sbírce Zpomínky 
z Besed, kterou J. L. O. Kramoliš Kuldovi zaslal 
1. 4. 1856. Muzeum v Ivančicích, Pozůstalost 
Beneše Methoda Kuldy, sg. KIII/4.

11 Viz Muzeum v Ivančicích, Pozůstalost Bene-
še Methoda Kuldy, Zpomínky z Besed, sg. KIII/2, 
KIII/3, KIII/4, KIII/5.

12 Citováno z dopisu Čeňku Kramolišovi, který 
B. M. Kulda datoval 11. březnem 1891 na Vy-
šehradě. Uloženo v Archivu VMP, Josef Luci-
an Ondřej Kramoliš: písemnosti, fol. F XV 01, 
A10938.

13 Zpomínky z mého minulého živobytí jsou 
připojeny ke sbírce Zpomínky z Besed, kterou J. 
L. O. Kramoliš Kuldovi zaslal 1. 4. 1856. Muze-
um v Ivančicích, Pozůstalost Beneše Methoda 
Kuldy, sg. KIII/4.

14 Srv. HÝSEK, M.: Literární Morava v letech 
1849–1885. Praha 1911, s. 97–98. Dále KUL-
DA, B. M.: Vzpomínka z mé činnosti sběratelské. 
Český lid I, 1891, s. 440.

15 Viz Muzeum v Ivančicích, Pozůstalost Be-
neše Methoda Kuldy, Sbírka Pohádek a pověstí 
1854, sg. KIII/12. Srv. s předmluvou Oldřicha 
Sirovátky. Viz KULDA, B. M.: Pohádky a pověsti 
z Rožnovska. Praha 1963, s. 18.

16  Viz KRAMOLIŠ, Č.: Tři valašské povídky. 
Opava 1897. Povídka inspirovaná záznamem  
J. L. O. Kramoliše vyšla původně už v roce 1891 
pod názvem Šibali v dobovém periodiku Selské 
listy.
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PRAMENY
Archiv Valašského muzea v přírodě Rožnov pod 
Radhoštěm, Josef Lucian Ondřej Kramoliš: pí-
semnosti, fol. F XV 01.

Moravský zemský archiv Brno, G11 – Sbírka 
rukopisů Františkova musea, J. L. O. Kramoliš 
– Paběrky z Dějou městečka Rožnova, i. č. 90, 
sg. 79.

Muzeum v Ivančicích, Pozůstalost Beneše Me-
thoda Kuldy, i. č. KIII/2–12.

Soukromý archiv rodiny Tvarůžků, Pozůstalost 
Josefa Tvarůžka, Kronika místní.

Státní okresní archiv Vsetín, AM Rožnov pod 
Radhoštěm 1541–1945, II. Úřední knihy, B Kni-
hy evidenční, Soupis obyvatel 1830–1850 (čp. 
1–240), i. č. 64.

SUMMARY
Josef Lucian Ondřej Kramoliš (1827–1857), an 
original patriot in the true sense of the word, 
but also a Catholic and folk writer, would always 
note down what he had heard and where, stories 
that other people had told him, but would also 
take excerpts from his reading, which is a huge 
contribution to our knowledge of the social, cul-
tural and religious conditions in Wallachia, the 
region of Rožnov, in the middle of the 19th cen-
tury. In 1853 and 1854 he met František Sušil 
and Beneš Metod Kulda, national revivalists and 
collectors of ethnographic materials, who inci-
ted his own collecting activities. 
Kulda’s Národní pověry a obyčeje v okolí 
Rožnovském na Moravě (1870–1871), Moravské 
národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského 
(1854), Svadba v národě Česko-slovanském 
(1890) etc. would hardly have originated had it 
not been for Kramoliš’s supplies of literary re-
cords (tales and stories, humorous narrations, 
descriptions of superstitions, anniversaries 
as well as family customs, children’s games, 
shepherds’ theatrical performances, sayings 
etc.). Other folk narratives, this time connec-
ted with the name of J. L. O. Kramoliš, were 
not published until after his death in 1858 as 
Zpomínky z Besed. Národní vyprávěnky z okolí 
Rožnovského. His Paběrky z dějou městečka 
Rožnova (manuscript 1853, 2007) and three vo-
lumes of personal notes rank Kramoliš among 
the oldest chroniclers of Rožnov, of whom he 
was the first to write in the Czech language.
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Minulá realita je nám nepřístupná, ztrace-
na v proudu času. Chceme-li ji přesto re-
konstruovat, v  našem případě ve  vztahu 
k  lidovému prostředí minulých dob, mu-
síme přistoupit k interpretaci a dešifrování 
formální i obsahové stránky pramenů, nyní 
těch lidové provenience. Ty poutají pozor-
nost české odborné i  laické veřejnosti již 
více jak sto let. V evropském kontextu se 
počíná s  jejich soustavnějším vydáváním 
od 90. let 19. století, přičemž v  řadě ná-
rodních společností, jež tak činily, nemohla 
chybět ani ta česká. V domácím prostředí 
o ně probudila zájem především Národo-
pisná výstava konaná roku 1895, onen 
„velevýznamný svátek sebepoznání naše-
ho národa.“ 2 U příležitosti tohoto věkopa-
mátného vítězství českého ducha a české 
síly 3 bylo shromážděno mnoho exemplářů 
kronik, pamětí, deníků, vzpomínek či písní 
pocházejících především z  lidového pro-
středí. Odsud si posléze našly cestu k širší 
veřejnosti mimo jiné prostřednictvím od-
borných časopisů, mezi něž patřil Český 
lid, Časopis pro dějiny venkova či Časo-
pis Českého muzea. Odpověď na otázku, 
proč se staly tyto doklady o minulých do-
bách vyhledávanými materiály, se nabízí 
sama. V průběhu národními hnutími napl-
něného 19. věku představovaly prameny 
lidové provenience doklad o  kořenech, 
vyspělosti, svéráznosti a trvanlivosti dané-
ho národního kolektivu v  předcházejících 
dobách. Prakticky v  celé Evropě máme 
na konci předminulého století co dočině-
ní s národopisným hnutím, jehož vnějším 
symbolem se staly vedle různých dokladů 
hmotné kultury právě i písemnosti lidové-
ho prostředí.4

Díky své jasnosti a zdánlivé neproblema-
tičnosti byly tyto materiály původně užívá-
ny jako prameny pro poznání regionálních 
dějin nabízející vhledy do života minulých 
aktérů a  tradiční lidové kultury.5 Nové 
momenty do  jejich chápání však přinesl 
v souvislosti s edicí Zápisků Josefa Dlas-
ka známý český historik Josef Pekař.6 Ten 
v předmluvě k vydávané Dlaskově písem-
nosti poukázal na skutečnost, že prameny 
lidové provenience nejsou pouze zdrojem 

PRAMENY LIDOVÉ 
PROVENIENCE: 
TEORETICKÁ REFLEXE 
JEDINEČNÝCH VÝPOVĚDÍ 
O MINULÉM SVĚTĚ 1

Jan Randák
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informací o  lokálním dění, jež se pisatele 
dotýkalo. Upozornil naopak na samotnou 
individualitu autora, jeho duchovní obzor 
a myšlenkový svět. Učinil tak ovšem pou-
ze názorně prostřednictvím komentáře 
k  jednotlivým úryvkům, tedy bez hlubší 
teoretické reflexe.7

K té přistoupil v českém prostředí až o ně-
kolik desetiletí později František Kutnar 
ve  své práci Sociálně-myšlenková tvář-
nost obrozeneckého lidu.8 Stejně jako pro 
Pekaře představovaly i pro tohoto histori-
ka materiály z lidového prostředí prameny 
pro poznání mentality této části společ-
nosti. Na  rozdíl od Gollova žáka se však 
jeho bádání vyznačuje jasným teoretickým 
zájmem čerpajícím ze strukturalistických 
inspirací. Kutnar se neomezuje na pouhé 
komentování jednotlivých pramenů po-
cházejících či adresovaných malému člo-
věku. Jejich prostřednictvím vnímá lidové 
prostředí v  jeho celku, přičemž projevy 
autorů z jeho řad prezentuje jako dobovou 
formu mentality dané společenské skupi-
ny.9 Zatímco u Pekaře se setkáme přede-
vším s  Josefem Dlaskem jako jedincem, 
František Kutnar přistoupil k  obecnější 
problematizaci lidu a otázce jeho teoretic-
kého vymezení a uchopení jeho intelektu-
ální činnosti.

Ve  svém Zamyšlení nad lidovou literatu-
rou pamětní a  písmáckou si tento histo-
rik povzdechl: „Zaměřujeme se převahou 
na vážitelná, kvantifikovatelná fakta z hos-
podářské a sociální reality a ponecháváme 
často stranou skutečnosti spirituální pova-
hy a  podstaty a  přitom z  oné nekonečně 
obrovité masy sociální skutečnosti (…) 
uniká svérázná oblast všedního každoden-
ního života, onen trvalý dějinný doprovod, 
bez něhož by obraz lidské minulosti a pří-
tomnosti nebyl ve své ústrojné skladbě ani 
úplný, ani pravdivý (…). Historik, který chce 
obejmout dějinnou skutečnost v její celistvé 
skladbě, nemůže chodit kolem těchto fak-
tů se zavřenýma očima, ale měl by zaměřit 
své badatelské úsilí i k těm zdánlivě drob-
ným, mikroskopickým bezvýznamnostem 
každodenního života, jimiž je prostoupen 

individuální a  kolektivní osud kteréhokoliv 
jedince a sociální skupiny.“ 10 

Pomyslnou odpověď na  Kutnarův po-
vzdech představuje současný zájem dějin 
každodennosti a  historické antropologie 
právě o  lidové prostředí, který v  evrop-
ském dějepisectví datujeme především 
od  počátku 90. let 20. století a  jenž trvá 
prakticky dosud.11 I v tomto světle se jeví 
materiály lidové provenience jako jedi-
nečný pramen ke zkoumání člověka jako 
aktivně prožívajícího a  jednajícího aktéra 
minulých desetiletí či staletí. Právě jejich 
prostřednictvím se můžeme přiblížit minu-
lým lidem nejen individuálně, ale prostřed-
nictvím jedinců k  lidovému prostředí jako 
celku. Dochované výpovědi nás informují 
o  reflexi zažitých skutečností, o  reakcích 
na  hospodářské, politické i  kulturní dění, 
o pisatelových představách o světě, příro-
dě, vesmíru i Bohu, církvi a státu.12 Většina 
dosavadních historiků se však soustředila 
na dějepisně faktografickou dimenzi zpra-
covávaných dokumentů. Spíše stranou 
pak nechali jejich hodnocení jako spe-
cifického historického textu a  postavení 
jeho autora vůči obklopující skutečnosti, 
zapsaným informacím, písemnosti jako 
takové i  následujícím interpretujícím čte-
nářům.

Žádný pramen, ten lidový nevyjímaje, není 
definitivně uzavřeným celkem. V závislos-
ti na  způsobech čtení se naopak otevírá 
mnoha různým interpretacím, objevují-
cím nové hodnoty a významy, jež nejsou 
vázány na  jediný možný výklad dané pí-
semnosti. Konkretizace jednotlivých textů, 
tedy i  kronik, pamětí či zápisků se tudíž 
mohou v průběhu doby měnit.13 Mimo jiné 
i v této souvislosti je možné hovořit o his-
toričnosti těchto materiálů. Proto je dů-
ležité se k pramenům lidové provenience 
neustále vracet a podrobovat je zkouma-
vým reflexím, jež znejistí jejich samozřejmé 
chápání podmíněné mimo jiné formálním 
charakterem těchto dokumentů.

Lidové prameny se se svými původci 
samozřejmě podmiňují. Bez pisatele by 
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nebyla písemnost a naopak bez konkrét-
ního materiálu bychom nemohli přistoupit 
k aktéru dané doby a prostředí. Ten pro-
střednictvím svého díla vystupuje z  ano-
nymní řady souputníků a  zjevuje se jako 
jedinečný člověk se svými vlastnostmi 
a  životními osudy, jež nám na  stránkách 
písemnosti poodhaluje. Dává se nám tedy 
poznat a umožňuje nahlédnout do životní-
ho světa, respektive alespoň částečně se 
mu přiblížit. Při výzkumu těchto sdělení si 
však musíme být vědomi limitů, jež vyplý-
vají z jejich samotné povahy. 

Přirozený život je obtížně zachytitelný, 
respektive zaznamenatelný. Nepředsta-
vuje žádnou pomyslnou evidenci výskytu 
Něčeho, tedy událostí, jevů či osob. Spí-
še je záležitostí nepřestávajícího jednání, 
setkávání, porozumění i odkrývání smyslu. 
Neskýtá „jednoznačně ‚zjistitelná fakta‘, 
není ‚pevně určeným univerzálním po-
lem‘“.14 Jeden z jeho základních rysů tvoří 
nejednoznačnost. A právě v takové pozici 
k  nám promlouvá autor pramenů lidové 
provenience, jehož žití v minulém čase je 
z  našeho pohledu prostorem možného. 
Odkázáni jen na  zaznamenané výpovědi 
můžeme pisatelův život v  jeho celistvější 
a vnitřně přehledně strukturované podobě 
pouze předpokládat. Přesto nám náš vě-
dou pěstovaný rozum napovídá, že minulý 
aktér žil ve  světě, jenž byl pro něj daný. 
Měl představu o  tom, co ho obklopuje 
a vstupuje do jeho myšlenkového i dušev-
ního obzoru.

Pravděpodobně nepochyboval o tom, jaký 
tento svět je. Obsluhoval se však odlišnou 
škálou hodnot, respektive řídil se jiný-
mi normami, než my o  mnoho desetiletí 
později. Při zohlednění této situace si pak 
budeme vědomi rozdílu v důležitosti připi-
sované zaznamenaným jevům. V minulos-
ti oceněné a zvýrazněné momenty nemusí 
plně konvenovat se současným světem 
interpreta, neboť minulý aktér chápal 
svět odlišně. Pro vnímání a  reflexi svého 
okolí byl vybaven jiným souborem pravd, 
než s  jakým v  současné době disponuje 
naše společnost. Co pisatel zachytil bylo 

tudíž významné právě pro něho, ne samo 
o sobě, ale pro zkoumaného „informátora“ 
jako reálného, byť minulého člověka. My 
jako badatelé rekonstruujeme jeho původ-
ní autorský záměr.15

Skrze prameny lidového prostředí se tudíž 
stala již uplynulá skutečnost artikulova-
nou, třebaže k ní nemáme přímý přístup. 
Dohlížíme k ní pouze prostřednictvím do-
chovaných materiálů, jakými jsou kroniky, 
paměti, vzpomínky či pořekadla. Musíme 
se tak spokojit alespoň se zprostředkova-
ným setkáním s minulými dobami a jejich 
„obyvateli“. Důležité však je, že i jejich po-
mocí se můžeme dřívějším aktérům přiblí-
žit, tedy přemýšlet o jejich emocích, názo-
rech či rozhodnutích. Na stránkách svých 
materiálů nám tudíž jejich autoři odkázali 
svět a události v něm, jak je vnímali prá-
vě oni. Prameny lidové provenience nám 
tedy neposkytují bezproblémově ucho-
pitelnou minulou realitu, ale spíše průnik 
dějů a osob do životů jejich pisatelů. Jejich 
zpracováním nezískáme plnou a objektiv-
ní pravdu o  minulé skutečnosti. Výsled-
kem naší interpretace je pouze částečné 
přiblížení se popisovanému v  rámci širší-
ho spektra možností bývalé skutečnosti. 
Ostatně i  sám přirozený svět minulého 
aktéra, o  němž nám autor referuje, není 
žádným objektivistickým univerzem. Vždy 
je založen na  lidské, tudíž ošidné zkuše-
nosti, vnímání a sdělování pojmovým apa-
rátem.16

V  daných materiálech je svět viděný, lí-
čený, tím i  transformovaný z  pisatelova 
hlediska, jež nazvěme bodem pozorová-
ní. Právě v  tomto poli pohledu sleduje-
me zprostředkovaně různé děje, osoby 
či momenty, s  nimiž se pisatel průběžně 
setkával. Autor tudíž představuje těžiště 
sledovaného světa a  následně i  písem-
nosti, s  níž pracujeme. Může se sice je-
vit jako prostředník objektivizace uplynu-
lé skutečnosti, současně si musíme být 
vědomi faktu, že nám původní svět dává 
v již zkreslené podobě. V naší konfrontaci 
se zkoumaným se dostal do pozice své-
bytného vypravěče, který slovy Tomáše 
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Kubíčka: „vstupuje  mezi události a  jejich 
zobrazení.“ 17 Následně nám je poskytuje 
již částečně promyšlené na stránkách své 
písemnosti. Ostatně mnoho ze zachyce-
ných jevů se odehrálo mimo aktérovo nej-
vlastnější a nejbližší okolí. On sám je tedy 
nutně podrobil prvotní interpretaci a tepr-
ve takto transformované je uložil do svého 
textu, v němž pátráme zakotveni ve vlast-
ním kulturním a  společenském prostředí. 
Zkoumané materiály tak „nepromlouvají“ 
do myšlenkového prázdna.

Při práci s prameny lidové provenience se 
musí badatel vyrovnat rovněž s faktem, že 
se nemůže nikdy dostat za pisatelův jazyk, 
jímž autor promlouvá. Jazyk je pro nás 
ve vztahu k sdělujícímu aktéru pomyslnou 
ale přesto nepřekonatelnou hranicí. Svět 
minulého člověka zachycený v pramenech 
je totiž zhuštěný do slov, pojmů či názvů, 
jež sice stojí zformulované do  konkrétní 
věty a na první pohled jasného vyjádření. 
Současně ale umožňují naplnit svůj obsah 
představami samotného badatele. Jsou 
stavebními kameny obrazu, jenž jako in-
terpretanti skládáme do definitivní podoby 
sami. Autorovu sdělení tak můžeme připsat 
různé odstíny významů původních vyjád-
ření, neboť události, činnosti i emoce jsou 
v pisatelových materiálech konceptualizo-
vány jako vymezitelné, jasně dané objekty, 
tedy metaforicky jako nádoby nabízející se 
k následnému vyplnění,18 korektně řečeno 
k odhalení aktérova prvotního záměru.

V pramenech lidové provenience se tudíž 
setkáme s  již kategorizovanou realitou, 
do  níž je aktérův původní přirozený svět 
rozdělen. Jednotlivým momentům, dějům 
a vztahům je jazykem přiřazena adekvátní 
důležitost. V  záznamech tak pisatel pre-
fabrikoval vše, co vnímal a co se ho do-
tklo. Můžeme tedy hovořit o  přibližování 
se a  odtajňování původně přirozeného 
světa někdy i  nahodilých zjevů a  o  jeho 
transformaci do  logicky strukturovaného 
a vnitřně diferencovaného celku prostřed-
nictvím jazyka. Autor referuje a  vypovídá 
o jím pozorovaném světě i vlastním životě 
právě adekvátně vybranými slovy. Proto 

jsou jeho písemné záznamy nenahraditel-
né i z důvodu zkoumání aktérova běžného 
jazyka a v něm zachyceného myšlení. Díky 
odpovídajícímu pojmovému systému, jímž 
se chápe svého okolí a prožívané skuteč-
nosti, v níž reflektoval i jednal, se můžeme 
blížit i jeho subjektivitě.

Své představy a myšlenky tak aktér vklá-
dal do jasně znějících vět, jež jsou nositeli 
informací naplněných původním obsahem. 
V procesu zkoumání je však čteme s po-
mocí našeho kontextualizujícího předpo-
rozumění a s vírou, že jazyk, jímž se autor 
prožívaných skutečností chopil, nemůže 
neodpovídat světu, jenž popisuje. Vždyť 
jazyk a  pojmy, jimiž o  svém přirozeném 
světě pisatel vypovídá je na pozorovaném 
závislý a nejlépe ho vystihuje.19 Nesmíme 
tudíž zapomínat, že v dané písemnosti je 
její původce neustále přítomen minimálně 
autorstvím zachycených dějů ukrývajících 
se za  sepsanými skutečnostmi. Při jejich 
čtení i  následném výzkumu tedy s  tímto 
autorem vstupujeme do konfrontace i ko-
operace. Organickou součástí jejich inter-
pretace je tak původní aktér i  současný 
recipient.

V pojednávaných dokumentech je zachy-
ceno „pouze“ to, co se jakýmkoli způsobem 
dotklo aktérovy osoby, respektive vše, co 
vstoupilo do  jím reflektované a prožívané 
každodennosti. Oněch jevů bylo více než 
dost. Nahlédneme-li do  jednotlivých edic 
i samotných exemplářů, nalezneme v nich 
pro nejčastěji zkoumané 18. a  19.  sto-
letí různé rodinné události, nemoci, epi-
demie, požáry, nebeská znamení i  různé 
sociální či politické nepokoje, náboženské 
reformy, války a  jiné „civilizační“ procesy 
a děje. Platí samozřejmě, že způsob jejich 
zachycení, například míra emocionálního 
zaangažování pisatele, jeho identifikace se 
zachyceným či naopak znatelný odstup, 
vyzdvihování určitých stránek a  momen-
tů popisovaných událostí, to vše je dílem 
autorovy osobnosti, mimo jiné i  spole-
čenského postavení, vzdělání, kulturního 
rozhledu atd. Každopádně některé jevy 
se zdají pozorovateli významnější, neboť 
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se ho dotýkají bezprostředněji. Často se 
jedná o děje a osoby působící v jemu dů-
věrně známé i pojmově zachytitelné blízké 
skutečnosti. Tu však neztotožňujme pouze 
s jeho fyzickým okolím, s nímž byl v neu-
stálé interakci, ale rovněž i s myšlenkovým 
a duchovním světem, v nichž aktér proží-
vá.20 

I když jsou prameny pocházející z lidového 
prostředí nástrojem pouze zprostředkova-
ného pohledu na proběhlé doby, nabízejí 
přesto jedinečnou příležitost uchopení 
minulosti skrze samotného pisatele. Vý-
povědi prostřednictvím kronik, pamětí či 
vzpomínek totiž umožňují původně bez-
prostředně a  autenticky prožívaný život 
se všemi běžnými i nenadálými momenty 
zachytit ve  smysl dávajícím celku. Jeho 
celistvá podoba však samozřejmě vzniká 
i s pomocí naší aktivní interpretace, jejímž 
prostřednictvím dáváme nejen kronice ale 
i samotnému pisateli a jeho životu konkrét-
ní formu, samozřejmě i za cenu vypouštění 
s cílem získat koherenci.21 Opět tak před 
námi vyvstává  nezdolný limit částečné 
a selektivní percepce jak v případě autoro-
va uchopení přirozeného světa, tak i naší 
interpretace jeho písemnosti. Vyzdvižení 
konkrétních faktů by však nemělo zname-
nat zamlčení jiných momentů.

Neopakovatelnost pramenů lidové prove-
nience tudíž spočívá v jejich samotné po-
vaze, kdy s aktérovou minulostí můžeme 
pracovat prostřednictvím jeho vlastního 
pozorování zaznamenaného v  jasných 
výpovědích. Můžeme hovořit o specifické 
zprostředkující bezprostřednosti. Jedi-
nečnost těchto dokumentů tak nespočívá 
v konstatování pozorovaného, ale přede-
vším v jeho specifickém uchopení, tedy jak 
o okolním světě autor referuje, o čem píše, 
jakými pojmy se zachyceného chápe, co 
akcentuje či naopak upozaďuje ba přímo 
zamlčuje. Právě z této dimenze dochova-
ných materiálů můžeme usuzovat na  ak-
térův životní svět a  jedinečnou osobnost. 
Jeho prostřednictvím lze rovněž přemýš-
let o  mentalitě celého prostředí, z  něhož 
k nám promlouvá. Slovy Františka Kutna-

ra: „(…) tady hovoří člověk (…) spontánně 
a takřka bez zábran (…) člověk nejen jako 
individuum a  individualita, jako osobnost 
nejrůznějšího charakteru a  potence, ale 
také jako typická součást a  člen vyššího 
společenského kolektivu (…) vždyť tady se 
otvírá cesta proniknout za vnější formy ži-
vota, za bariéru tohoto světa (…).“ 22

Prameny lidové provenience chápejme 
jako podmíněné promluvy o  původním 
aktérově světě. Jsou svébytným vyprá-
věním o  prožívané skutečnosti, v  jejímž 
pomyslném středu informátor stál a o níž 
prostřednictvím své osoby referuje. Tyto 
dokumenty jsou výsledkem rozhodnutí 
pisatele komunikovat se svými součas-
níky i následujícími generacemi. Autor se 
stal individuálním hlasem konkretizova-
ným dobou a  místem sepsání materiálu, 
tedy specifickým ukazatelem kulturního 
času. Prameny lidové provenience jsou 
tudíž zdrojem informací nesoucím v sobě 
„poselství“ osoby, jež je jejich původcem 
a která z nich před námi pomyslně vystu-
puje. Dokazují nám, že lidové prostředí 
nebylo anonymní a pasivně vegetující ma-
sou, s níž bychom se mohli snadno vypo-
řádat. Představuje naopak zajímavý objekt 
odborného zkoumání, jenž bychom neměli 
v žádném případě přehlížet. 
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SUMMARY
Interest of the Czech public about the sources 
of the folk provenience was emerged above all 
during the Ethnographical Exhibition in 1895 in 
Prague. Lucidity and apparent doubtlessness 
of those sources were a reason, why they were 
originally utilized as sources for recognition of 
the regional history. They offered an insight into 
the lives of the former participants in the region-
al history and into the traditional folk culture. 
There were made modifications in comprehen-
sion of those sources, which were caused above 
all by making them problematic on the part of 
the historians Josef Pekař and František Kutnar. 
Nowadays, we can perceive the sources of folk 
provenience as discourses on the writer’s by-
gone world. They serve as a unique narration of 
the experienced reality, when the informant was 
in its center and reported thereupon by himself. 
They represent thus a result of the subjective 
per cep tion and acquisition of the surrounding 
reality. Irretrievability of those documents thus 
does not consist just in interpretation of the ob-
served phenomena, but above all in its spe ci fic 
acquisition, it means in the way how the writer 
reports on the surroun ding world, in the report-
ed topics, in the terms utilized, in what the writer 
accentuates or, on the contrary, what he plays 
down, or what the writer directly keeps secret. 
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Člověk počátku 3. tisíciletí si stále inten-
zivněji uvědomuje pocit odcizení – a  to 
i  navzdory propracovanějším komuni-
kačním technologiím či přemíře informací 
z  nejrůznějších koutů naší planety, které 
na něj chrlí masmédia. Jednu z příčin to-
hoto stavu musíme možná hledat právě 
v onom kvantu dat a podnětů, v nichž se 
nejednou ztrácí, nedaří se mu jim vždy 
porozumět a adekvátně je vyhodnotit. Ab-
sence aktivní interpersonální komunikace, 
postavené na individuální výpovědi, život-
ních zkušenostech, ale i znalostech předá-
vaných předchozími generacemi se stává 
stále častěji pověstnou Achillovou patou 
naší postmoderní společnosti. 

O  to více se však v  takovéto atmosféře 
probouzí k životu odvěká lidská touha za-
nechat po  sobě připomínku, individuální 
svědectví svých vlastních činů i  myšlen-
kových pochodů. Jednou z nejpříhodněj-
ších forem naplnění  takovéhoto záměru 
se již po mnoho století jeví kronikářské zá-
znamy. Právě jejich prostřednictvím mohl 
pisatel (či pisatelé) zachovat pro budoucí 
generace – tedy na delší čas, přesahující 
jeho vlastní život – svůj pohled na svět, své 
pocity, názory, znalosti. Fixací do podoby 
písemné však teprve začíná život těch-
to „lidských dokumentů“. Jejich tvůrce je 
vnímal sice jako svou aktuální osobní vý-
pověď, jejich primární role ovšem spočívá 
v poselství jiným – dětem, rodině, souse-
dům, spoluobčanům, obecně vzato dalším 
pokolením. 

Příhodně to před několika desetiletími vy-
stihl sedlák Josef Vorlíček z Hostína: „Nyní 
ale zavírám moji kroniku, nebo mám za to, 
že jsem ji dosti obšírně popsal […] Z té pří-
činy, že já jednou v lůnu matky země naší 
odpočívati budu, aby aspoň potomci ně-
jakou vědomost měli o těch věcech, které 
se před nimi staly. Jestliže bych ale tímto 
popsáním vhod nepřišel a nějakou chybu 
by v tom nalezl, nechť prosím, mi odpustí 
a připočte to mé sprostnosti a slabosti.“ 1

Za zlatý věk českého lidového kronikářství 
bývalo považováno 18. a  první polovina 

KRONIKÁŘI MALÝCH  
LIDSKÝCH DĚJIN

Daniel Drápala 

Věnováno památce rožnovských kronikářů  
Josefa Luciana Ondřeje Kramoliše a Martina 
Tkalce
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19. století. Tento rozvoj tvůrčí práce pří-
slušníků neprivilegovaných složek společ-
nosti spojovali Otakar Nahodil a  Antonín 
Robek s reakcí na sílící sociální a nábožen-
ský útlak lidu ze strany feudálních vrstev.2 
Opustíme-li dobou a  ideologií podmíně-
né třídní hledisko, bude pravdě blíž spíše 
jiné zdůvodnění. Jednu z  hlavních příčin 
můžeme hledat v nárůstu vzdělanostního 
potenciálu obyvatelstva českých zemích, 
kde i se díky školským reformám a zkva-
litnění školní výuky na venkově dostávala 
sice pozvolna, ale přece jen alespoň zá-
kladní suma vědomostí i mezi širší vrstvy. 
Narůstal tak nejen okruh lidí ovládajících 
čtení a  psaní, ale vyznačujících se také  
určitým rozhledem a  dokonce i  případ-
nou potřebou něco sdělit. Je to do značné 
míry přirozený důsledek poznávání hodnot 
převzatých i vlastních žitých zkušeností – 
včetně vhodnosti a potřeby jejich dalšího 
sdělení potomkům.

Když ve  druhé polovině 19. století upo-
zornil Jan Neruda, jako jeden z  prvních, 
na  hodnotu lidových kronikářských zá-
pisů,3 do  značné míry to předznamenalo 
další vývoj v  této oblasti. Z  kronikářské 
tradice českých zemí byl pozvolna vyčle-
něn celý jeden okruh písemné tvorby na-
zývaný zpravidla lidové kronikářství. Jeho 
existence je spojována se specifickým 
kulturním vývojem „selského národa“, kte-
rý byl v podání některých badatelů zbaven 
již v 17. století svých elit a  jehož identitu 
pomyslně neslo na  svých bedrech právě 
venkovské obyvatelstvo.4 

Již užitím onoho adjektiva „lidový“ byla 
tato svébytná písemná produkce a posta-
vena mimo / vedle „velká“ či „elitní“ kroni-
kářská díla, jejichž tradice sahá až do rané 
historie našeho národa a  je spjata s  ta-
kovými jmény jako Kosmas, Dalimil, Petr 
Žitavský, Přibík Pulkava z Radenína, Vác-
lav Hájek z Libočan, Petr Skála ze Zhoře 
– a celá řada dalších. 

Toto vydělení jednoho segmentu kronikář-
ské produkce přitom do  značné míry re-
flektuje jiný proces spjatý s druhou polovi-

nou 19. století. V této době totiž obdobně 
došlo k  vyčlenění studia kulturní tradice 
jedné vybrané části populace – tzv. lidu – 
z komplexního historického / kulturně-his-
torického bádání. Odborného zpracování 
hmotných i  nehmotných projevů nepri-
vilegovaných, zpočátku především ven-
kovských, vrstev české společnosti se tak 
ujala nově se utvářející disciplína – náro-
dopis. Možná snad i právě proto vykazuje 
národopis (etnografie, etnologie) poměrně 
dlouhodobý zájem o  odborné zpracová-
ní a  vyhodnocení nejrozmanitějších dru-
hů kronikářských záznamů. Vedle tohoto 
oboru však dokázaly zužitkovat výpovědní 
hodnotu těchto písemných památek také 
vlastivěda či regionální historie5 – a dnes 
v nemalé míře také mikrohistorie, historická 
antropologie, dějiny mentalit a každoden-
nosti, případně další kulturně-historické 
subdisciplíny. Informační potenciál těchto 
svébytných historických dokladů přitom 
stále zůstává nevyčerpán. S konstituová-
ním moderních metodologických směrů 
se navíc nabízí také nová interpretace celé 
řady již známých a zpracovaných zápisů.

Různé formy rukopisných památek nepri-
vilegovaných vrstev společnosti tak přita-
hují pozornost odborníků již více než jedno 
století. Se stále důkladnějším poznáváním 
různorodosti kronikářské produkce a stu-
diem nejen její obsahové stránky, ale 
i  fenoménu samotného se ale dříve nebo 
později musíme pozastavit u  vlastního 
vymezení předmětu našeho studia. Jaké 
typy tohoto svébytného písemného proje-
vu nám mohou při naší cestě za poznáním 
životní reality minulých dob napomoci? 
Do  jaké míry ještě dnes můžeme užívat 
termíny: „lidové kronikářství“,6 „písmáci 
selského lidu“,7 „lidové písmáctví“, „pra-
meny lidové provenience“ ?8 S narůstající 
obsahovou i  formální pestrostí zkouma-
ných písemných památek i neumenšujícím 
se zájmem o ně ze strany odborné i laické 
veřejnosti tak do  značné míry vyvstává 
potřeba nejen utvoření klasifikace těchto 
pramenných zdrojů, ale i definování nad-
střešujícího termínu pro celou tu druhovou 
škálu písemností. 



31

SUPLEMENTUM

Jedním z prvních zpochybnění termínu „li-
dové kronikářství“ přitom spadá již do po-
loviny 20. století. Počátky odborného zá-
jmu o písemné projevy neprivilegovaných 
vrstev obyvatelstva byly totiž bezprostřed-
ně spjaty s analýzou a zpřístupněním díla 
několika dnes již poměrně dobře známých 
kronikářů. V první řadě k nim náležel i mil-
čický rychtář František Jan Vavák, jehož 
zápisky začal od  roku 1907 vydávat Jin-
dřich Skopec.9 Stačilo ovšem jen několik 
desetiletí a marxistická věda jednoznačně 
zpochybnila dříve proklamovanou „lido-
vost“ Vavákových záznamů. Její předsta-
vitelé se naopak snažili klasifikovat Fran-
tiška Jana Vaváka jako osobnost, kterou 
nelze v žádném případě řadit mezi typické 
představitele „lidu“ (v  ideálním případě 
„pokrokového lidu“).10 

A tak zatímco na počátku odborného zá-
jmu o  tento specifický druh písemného 
pramene bylo užití zmíněných termínu 
s adjektivem „lidový“ přijatelné a vystihu-
jící, s  postupujícím vývojem a  prohlubo-
váním bádání na tomto poli se ukazovala 
nedostatečnost uvedených termínů pro 
srozumitelnou a  výstižnou charakteristi-
ku těchto rukopisných památek. Se stále 
důkladnějším archivním a  terénním prů-
zkumem přitom po  celé 20. století rostl 
nejen počet objevených, zpracovaných 
a  mnohdy i  vydaných rukopisných zá-
znamů, ale rozšiřovala se také škála pro-
fesní a  sociální příslušnosti jednotlivých 
autorů. Někteří z  nich mohli opravdu být 
již jen stěží ztotožňování se „selským sta-
vem“, popřípadě „lidem“. Mezi autory tak 
nalezneme zástupce dalších sociálních 
a profesních skupin rolnického – ale i ne-
rolnického obyvatelstva venkova.11 Jejich 
životní osudy i pohled na svět bývaly úzce 
spjaty např. již s  městským prostředím 
(náleželi k  řemeslnickým, obchodnickým, 
dělnickým a někdy i úřednickým vrstvám), 
opomenout nemůžeme ani osoby duchov-
ního stavu. Přes toto „vzdalování“ části 
zpracovávané písemné produkce tradiční-
mu venkovskému prostředí coby doméně 
„lidového kronikářství“ nám i  tyto zápisky 

napomáhají rekonstruovat plastický obraz 
venkovských i  městských společenství 
předchozích desetiletí. 

Jestliže starší vrstva písemných památek 
vzešlých z  pera Vaváka, Dlaska, Maška, 
Kramoliše a celé řady dalších představo-
vala především privátní formu kronikář-
ských zápisů, kde se dle zájmu a rozhledu 
autora prolínal soukromý svět (rodinný, 
hospodářský) s informacemi za hranicemi 
běžného životního prostoru dotyčného je-
dince, v posledních letech lze stále častěji 
čerpat hodnotné poznatky i z mladší vrst-
vy kronikářských záznamů. Jejich vznik 
je tentokrát úzce vázán na  institucionální 
bázi – jedná se zvláště o kroniky obecní, 
školní a spolkové. Přestože vznik většiny 
z nich spadá především do údobí posled-
ního století, mají jinou (zpravidla již ujed-
nocenou) strukturu s pevně určenými pra-
vidly a často i zcela odlišná a nová témata, 
i ony dokáží přinést nebývalou sumu zají-
mavých informací – zvláště zajímáme-li se 
o proměny sociokulturního systému ven-
kovských i městských společenství v sou-
vislosti s postupující modernizací. Doklá-
dají nám to ostatně i  nesmírně zajímavé 
postřehy, které ve školních kronikách za-
znamenal při průzkumu domácké výroby 
na Podřevnicku PhDr. Karel Pavlištík.12 

Opomenout konečně nemůžeme ani 
ve  20. století silně narůstající počet růz-
ných forem životopisných záznamů. Zvláš-
tě v posledních desetiletích narůstá počet 
takovýchto ego-historií, které přerostou 
z  původního hledání vlastních kořenů13 
až do osobní výpovědi a oscilují na hraně 
rodinné kroniky a zaznamenání vlastní bi-
ografie.14 Tyto ego-dokumenty (některé se 
snaží postihnout celý lidský život od dět-
ství až ke stáří, jiné jsou naopak zaměřeny 
jen na  některé úseky života) sice nemají 
již klasicky kronikářskou strukturu, přesto 
dokáží díky přímé vazbě na životní osudy 
jedné konkrétní osoby v  určitém sociální 
a profesním prostředí i časové rovině obo-
hatit naše poznání životní reality předcho-
zích generací o mnohé cenné poznatky.15 
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Jak je patrné, s  prohlubujícím se pozná-
ním různých rukopisných památek nám 
vyvstává široká druhová škála těchto zá-
pisků. Rozšiřuje se záběr tématický, růz-
ní se sociální i  profesní příslušnost jejich 
autorů, bohatší strukturací se vyznačuje 
také stránka formální a obsahová. Pokud 
se tedy budeme chtít zodpovědně zabývat 
písemnými doklady přinášejícími rozmani-
té informace o  životě předchozích gene-
rací různých (a to i v takové podobě, aby-
chom shromáždili dostatečný informační 
fundus pro porovnání vývoje v rámci růz-
ných společenských sfér i časových peri-
od) nebudeme již moci zůstávat u termínů 
„lidové kronikářství“ či „prameny lidové 
provenience“. 

Autory mnohých z  nich bychom dnes již 
ani při sebevětší snaze nemohli jakkoli za-
hrnout pod tradičně vnímaný pojem „lid“. 
Jako nepříliš vhodné se tedy jeví vyme-
zení této skupiny písemných památek jen 
na základě profesního či sociálního půvo-
du jejich pisatelů. Tento faktor nám spíše 
výrazně napomáhá až při zpracování díla 
samotného, zvláště při identifikaci inter-
pretačního modelu dotyčného autora. Dal-
ší problém nám např. vyvstává u některých 
zápisů hospodářské povahy, které postrá-
dají charakter kronikářského záznamu, 
přesto jsou pro nás svou výpovědí cen-
ným historickým písemným dokladem.

V této situaci se tak nabízí možnost šířeji 
koncipovaného obecnějšího pojmenování 
námi sledovaného bohatého komplexu pí-
semných památek – a to termínem PAMÁ-
TEČNÍ ZÁPISY. Můžeme sem totiž zahrnout 
jak klasické kronikářské zápisy, tak knihy 
hospodářské, institucionální kroniky a ro-
dinné památníky i osobní vzpomínky (ego-
historie). Primárním vymezujícím faktorem 
se v takovémto případě stává funkce, kte-
rá je přisuzována zápiskům jejich vlastním 
pisatelem. Důležitá je tedy nikoli sociální 
příslušnost či formální stránka, ale jejich 
poslání zahrnující předání určité sumy 
informací dalším příjemcům. A  je jedno, 
zda je (či bude) jejich okruh omezen jen 

na rodinu, menší společenství nebo na ja-
kéhokoliv zájemce, důležitá je role pojítka 
minulosti či současnosti s  budoucností. 
Je to totiž ona touha po  fixaci poznatků 
a  životních moudrostí za  účelem jejich 
předání dále, která je neviditelným hna-
cím motorem, trvalým impulsem tvůrců 
tohoto typu písemných dokladů. A právě 
touha zanechat po sobě určité poselství, 
sumu poučení, výpověď o sobě, své době 
je také často (vyloučíme-li navazování 
na již započaté zápisky převzaté od před-
chůdců) oním prvotním impulsem k vzniku 
různých forem památečních zápisků (a  je 
jedno, zda se jedná jen o přehled dat naro-
zení, svateb a úmrtí rodinných příslušníků, 
soupisy výdajů rolnického hospodářství či 
řemeslnické dílny, nebo bohatěji koncipo-
vané záznamy). 

Autoři památečních zápisků spatřovali 
ve  svém díle možná i  trochu vzdorovitou 
snahu vzepřít se běhu času a postupného 
zapomínání a zanechat zprávy o minulosti 
i současnosti, které mají sloužit pro pou-
čení budoucích. Při důkladnějším studiu 
různých typů památečních zápisků nám 
ovšem vykrystalizují vlastně hned dvě ro-
viny informací, které nám daný pramen 
nabízí. Je to jednak poznání konkrétní his-
torické reality, způsobu života, uspořádání 
a  vztahů v  rodině, domácnosti, na used-
losti, v obci atd. – jednoduše řečeno téměř 
všech sfér materiálních i  nemateriálních 
kulturních projevů sledované pospolitos-
ti. Pro etnologa se prostřednictvím tohoto 
pramenného okruhu otevírá nepřeberná 
studnice poznatků, které mnohdy již není 
schopen zachytit z bezprostředního kon-
taktu s  živými informátory. Svojí obsaho-
vou i formální stránkou jsou přitom blízké 
a příbuzné osobním výpovědím pamětní-
ků, s nimiž se etnolog při svých terénních 
výzkumech dostává do  kontaktu. Pamá-
teční zápisky tak v případě nutnosti doká-
ží alespoň z části nahradit informační va-
kuum, jindy poskytují hodnotné poznatky 
i pro identifikaci starších vývojových fází či 
jiných forem sledovaného kulturního jevu.   
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Druhá – neméně zajímavá rovina výpovědi 
konkrétního typu památečních zápisků je 
identifikace interpretačního modelu pisa-
tele. I přes na mnoha místech proklamova-
nou snahu o objektivnost podání16 zůstává 
jakýkoliv pořízený záznam vždy odrazem 
jeho nazírání na svět kolem něj. A my sami 
tak máme vlastně k dispozici klíč k dekó-
dování nejen historické reality, ale i menta-
lity a vzorů chování předchozích generací. 

Subjektivnost se ostatně objevuje již při 
výběru témat hodných zaznamenání, jejich 
prostřednictvím poznáme prioritnost vní-
mání některých událostí. Systém utřídění 
zaznamenaných informací i  jejich inter-
pretace odráží vnitřní svět každého autora 
jednak coby jedince, ale také jako součást 
určité komunity, jejíž pravidla a normy vě-
domě či nevědomě do svého díla zahrnuje. 
Nazírá tedy vždy optikou vlastního sociál-
ního statusu. Nejvíce se nám to projevu-
je u  záznamů privátní povahy, ani mnohé 
obecní či školní kroniky ovšem nepostrá-
dají (i přes formální svázanost pevně sta-
novenými pravidly vedení) výraznější osob-
ní vnos autora. Patrné je to zvláště, dochá-
zelo-li k výměně na postech kronikářů, kdy 
kritický nástupce nejednou glosoval jedno-
strannost svého předchůdce, jeho zálibu 
v těch či oněch tématech atd.17

Hodnotu všech typů památečních zápis-
ků i  důkladnější poznání jejich autorů si 
uvědomíme zvláště při sestavování obra-
zu tzv. malých dějin – dějin, jejichž pilířem 
není mocensko-politické soupeření, diplo-
matické akce, vojenské operace. Historic-
ký čas je totiž vedle těchto velkých dějin, 
odehrávajících se jako správné „theatrum 
mundi“ na větším geografickém prostoru, 
naplněn také dějinami malými, prožívaný-
mi jednotlivcem, menšími společenstvy, 
na úrovních, které jsou faktickými dějinami 
lidského života,18 dnů pracovních i  svá-
tečních, chvil radostných i  žalostných. 
Pro takovýto historicko-antropologický 
přístup se stávají právě památeční zápis-
ky, v nichž se odráží individuální výpověď 
konkrétního pisatele coby svědka doby, 
jedinečným pramenem. 

Často zmiňovanými nevýhodami mno-
hých místních kronik, rodinných záznamů 
i osobních výpovědí je lokální omezenost 
takovéhoto informačního zdroje. Z  hle-
diska makrohistorického se tak památeč-
ní zápisy tříští do  celé řady podružných 
jednotlivostí, které mají pro konstruování 
komplexního obrazu historické reality jen 
minimální význam. Budeme-li ale vnímat 
jimi přinášené poznatky optikou mikro-
historické metody, napomohou nám v re-
konstrukci vnímání světa konkrétní lidskou 
bytostí (a to i přes to, že se dotyčná oso-
ba přece jen vydělovala z masy ostatního 
obyvatelstva individuální potřebou zazna-
menání svých pocitů, zkušeností a zpráv, 
které se v průběhu života k ní dostaly).

Ostatně i  takovéto zápisy adekvátně re-
flektují velké dějiny, interpretují jen svou 
vlastní specifickou optikou – pohledem 
malých dějin na  velké dějinné události. 
Je až překvapivé, jaké nové významové 
roviny získává řada neopominutelných dě-
jinných událostí právě prostřednictvím vý-
povědi některého z  památečních zápisů. 
Úzkou vazbou na konkrétní osoby je i těm-
to velkým dějinám přiznán lidský rozměr, 
na první pohled vzdálené dění se najednou 
dostává na úroveň běžného lidského vní-
mání. Památeční zápisky proto mohou být 
jedinečným pramenem po poznání vztahu 
mezi individuem a okolním světem, pozná-
ní role, jakou si pisatel sám sobě přiznal, 
jakou si vytvořil hierarchii informací, jež 
v  průběhu života přijímal, vyhodnocoval, 
případně přenášel prostřednictvím svého 
díla dále. V kooperaci s dalšími prameny 
jsou to však právě ony pestré a mnohdy 
i  různorodé poznatky, které jsou jedineč-
ným zdrojem poznání pro identifikaci díl-
čích sociokulturních jevů, poznání jejich 
utváření, proměn i pozice v životě jedince 
či komunity. Díky jejich příběhům získávají 
dějiny na  plastičnosti a  i  běžný příjemce 
informací z historie si uvědomí mnohavrs-
tevnatost minulosti i  široké možnosti její 
rozmanité interpretace. 

Nejen nebývalý informační potenciál, 
mnohdy překvapivá tématická skladba, 
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pestrost výkladových modelů, ale i  ne-
skrývanost mnohých osobních postojů 
vytvářejí i dnes ze všech možných forem 
památečních zápisků hodnotný pramen 
pro odborné bádání. Narůstající počty 
zpřístupňovaných textů i  vznik někte-
rých nových je ovšem dokladem, že zá-
jem o tyto písemné památky roste i mezi 
laickou veřejností. Možná tyto čtenáře 
láká především ono lidské poselství, ono 
člověčenství a  lidská potřeba vydat svě-
dectví o své době, zachytit sled událostí, 
které byly před námi a prošly i kolem nás 
samotných. A  je jedno, jakou roli – nebo 
zda vůbec – jim přisoudily velké dějiny. 
Jak zaznamenal Rudolf Mík z Luboměře: 
„… psal jsem všechny události, jak jsem je 
sám na svém těle pocítil a ve svém mozku 
odstředil. Dávám nejen smetanu, ale i kyš-
ku.“ 19
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hání. Hrůza!“

18 „To, co nás spojuje přes propasti času, jsou 
malé dějiny, vymezené narozením a smrtí. Vždyť 
i v nich dochází k převratným historickým udá-
lostem, zápasům, agresím a převratům, obětem 
a zradám, vítězstvím a porážkám, vesměs dě-
jům, které se tak velkolepě vyjímají v dějepis-
ných knihách. Jenže v malých dějinách je ne-
vysvětlujeme jako důsledky umělých abstrakcí, 
ale jako následných pohnutek, které odedávna 
doprovázejí lidský život, lásky a nenávisti, víry 
a beznaděje, skromnosti a pýchy, ctižádosti 
a slabosti, všeho toho, co se velkolepě vyjímá 
v lidských příbězích…“ – ŠIMEČKA, M.: O ma-
lých a velkých dějinách. In: Milan ŠIMEČKA: 
Kruhová obrana, Köln 1985, s. 6.

19 MÍK, R.: Životem na dědině aneb K smíchu 
i k pláči. Ostrava 1960.
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SUMMARY
Old generations of chroniclers could transmit 
their view of world, their feelings, opinions and 
knowledge through the manuscript records. The 
chronicle tradition in our country developed in 
particular in the 18th and 19th century and is 
related to improvement of the education level 
even among the people’s ranks. However, the 
real life of those “human documents” began not 
until their fixation into the written form. Those 
chronicles have been explored by several sci-
entific branches (ethnology, history, but newly 
also microhistory, historical anthropology, his-
tory of mentality); nevertheless an information 
potential of this type of source remains still not 
quite utilized. The preserved written memories 
have various forms, structure of their content, 
purpose and social as well as professional perti-
nence of their author. In addition to the old pro-
vincial chronicles, we also focus our attention 
to the institutional chronicles (schools, associa-
tions, municipalities), egodocuments, etc. It is 
consequently a richly structured group, which 
cannot be already called rural or people’s chron-
icles, but the reminding records is a more appo-
site covering name. Contribution of the source 
like this can be seen not only in recording of the 
particular event. It also becomes a link to recog-
nition of the interpretation model of the writer 
– we can so decode a mentality and patterns of 
the previous generations behavior. The remind-
ing records are so an ideal tool for recognition 
of the “small human history”.
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Současná historiografie věnuje zvýšenou 
pozornost pramenům, které mají výrazně 
osobní, subjektivní charakter a  podávají 
důležitá a  často pozoruhodná svědectví 
o  myšlení a  názorech konkrétních osob 
a jejich individuálních osudech, a to pro růz-
né sociální vrstvy. K tomuto typu pramenů 
patří zejména deníky, cestopisy, památníky, 
kroniky či osobní korespondence. Novější 
výzkumy jsou zaměřeny zejména na  pro-
středí české a moravské šlechty v  raném 
novověku (z těchto tzv. ego-dokumentů je 
soustavnější pozornost věnována zejména 
šlechtickým deníkům a pamětem).1

Počátky zájmu domácích badatelů o tento 
typ pramenů spadá již do závěru 19. sto-
letí, hlavní pozornost však byla věnová-
na materiálu vzešlému z  venkovského 
a částečně i městského prostředí. S ohle-
dem na  stav a  množství dochovaných 
dokladů zahrnuje časový záběr zejména 
18.  a  19.  století. Část těchto pramenů 
byla současně zpřístupněna v edicích, byť 
s  různou kvalitou a  mírou kritického pří-
stupu (nejobsáhlejší je zatím ediční řada 
zpracovaná v 70. letech 20. století Anto-
nínem Robkem a zpřístupňuje lidové kro-
niky z některých regionů Čech).2 Důkladný 
rozbor lidového kronikářství v  Čechách 
v časovém rozpětí 1740–1830 podala no-
věji Barbora Mlynaříková, která jednotlivé 
texty podrobila důkladné analýze.3 Mo-
derní podrobnější rozbor písemností týka-
jících se městského prostředí ve  starším 
období (16.–17. století) prozatím chybí, 
k  dispozici jsou jen některé dílčí sondy.4 
Platí to i pro moravské poměry, kde tomu-
to typu pramene nebyla doposud věnová-
na systematičtější pozornost. Za  zmínku 
nepochybně stojí, že moravské a slezské 
městské kroniky ze 17. století (především 
ty, které vznikly ve  velkých královských 
městech) zařadil již v  60. letech 19. sto-
letí do své rozsáhlé ediční řady moravský 
historiograf Christian d’Elvert, jehož edi-
ce několika kronik však nesplňuje nároky 
kritického vydání.5  Ostatně, zájem o starší 
moravské kroniky a další obdobné pamět-
ní zápisy projevoval již v 60. letech 17. sto-
letí dějepisec Tomáš Pešina z Čechorodu 

PAMĚTI VALAŠSKO- 
MEZIŘÍČSKÝCH MĚŠŤANŮ 
JAKO PRAMEN K DĚJINÁM 
VÝCHODNÍ MORAVY  
ZA TŘICETILETÉ VÁLKY*

Dalibor Janiš
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a  po  něm ve  20. letech 18. století také 
Dismas Josef Ignác Hoffer z Hofferu. Oba 
získali nejen četné opisy již existujících 
děl, ale iniciovali také vznik nových. O tyto 
prameny se později zajímal také neúnavný 
sběratel historických písemností Jan Petr 
Cerroni či moravští topografové František 
Josef Schwoy a Řehoř Wolný.6 

Starší bádání považovalo kroniky a  pa-
mětní zápisy lidové provenience pře-
devším za  důležité, často faktograficky 
výlučné prameny k  dějinám jednotlivých 
míst či regionů. Z tohoto důvodu badatelé 
většinou pracovali jen s  izolovanými úse-
ky jednotlivých textů bez většího zřetele 
na celkové pojetí a  individuální charakter 
jednotlivých děl. Také kritické zhodnocení 
a ediční zpřístupnění některých textů bylo 
zohledněno především jejich faktografic-
kou hodnotou.7 

Dramatické události 17. století pohledem 
kronikářů působících především ve  vý-
chodomoravských městech přiblížil ve své 
antologii z  roku 1948 Josef Polišenský.8 
Zaměřil se zejména na  zachycení váleč-
ných událostí, které se dotkly východní, 
jihovýchodní a částečně také střední Mo-
ravy. Chronologicky uspořádané ukázky 
z jednotlivých děl se týkají tří významných 
období – roku 1605 spojeného s Bočkajo-
vým vpádem, stavovského povstání a tři-
cetileté války (s důrazem na aktivity švéd-
ských vojsk)9 a konečně událostí ze druhé 
poloviny 17. století spojených s konfliktem 
s Osmanskou říší. V Polišenského výboru 
se sice poněkud ztrácí individualita jed-
notlivých autorů (což je dáno i  zaměře-
ním vybraných ukázek), na  druhé straně 
umožňuje jistou komparaci jejich myšlení, 
subjektivních postojů, literární obratnosti 
či faktografické přesnosti.10

Nejstarší z  kronik, které vznikly v  měst-
ském, resp. měšťanském prostředí, se 
na východní Moravě objevují v 16. století. 
Jejich vznik je zpravidla vázán na prostředí 
větších, hospodářsky prosperujících měst, 
ve  kterých se konstituovala ekonomicky 
silná řemeslnicko-kupecká vrstva měšťa-

nů. Názorným příkladem této starší vrstvy 
kronikářské tradice představuje tzv. Bar-
toškova kronika, nedávno zpřístupněná 
v  kritické edici P.  Zemkem.11 Zachycuje 
události v  Uherském Brodě a  na  jihový-
chodní Moravě ve druhé polovině 16. sto-
letí. Jejími autory byli uherskobrodští 
měšťané Jan Koudelka a  Jiří Bartošek, 
v zápisech později pokračoval druhý man-
žel Bartoškovy manželky Daniel Dvorský. 
Jednotlivé záznamy v kronice jsou psány 
různou formou (i  s  ohledem na  obsah) 
a celý text tak žánrově kolísá mezi skuteč-
nou kronikou (za použití bohatého vyprá-
věcího jazyka) a letopisem (pouze stručné 
záznamy událostí). Sám Bartošek své dílo 
označil jako paměti.12

Podobný charakter mají také o něco mlad-
ší paměti tří autorů, kteří žili a působili kon-
cem 16. a v první polovině 17. století ve Va-
lašském Meziříčí. Toto město, v  té době 
nazývané zpravidla jako Meziříčí nad Beč-
vou či Meziříčí pod Rožnovem, bylo cent-
rem rozsáhlého dominia, které se skládalo 
z lenního meziříčského a alodního rožnov-
sko-krásenského panství, která od  polo-
viny 16. století náležela Žerotínům.13 Me-
ziříčí v  průběhu 16. století prosperovalo 
a ekonomicky výrazně převyšovalo ostatní 
města na panství (Krásno, Rožnov) i pod-
danská města ležící v blízkém okolí (Vse-
tín, Kelč). Větší část jeho obyvatel se živila 
řemeslem, přičemž největší význam mělo 
soukenictví. V roce 1607 bylo město stiže-
no velkým požárem a morovou epidemií. 
Do obtíží se opakovaně dostalo během tři-
cetileté války a úpadek města byl završen 
v samém jejím závěru v roce 1648 jeho vy-
loupením a vypálením švédským vojskem. 
Opakované válečné události i rekatolizač-
ní tlak vedl k  odchodu většiny obyvatel-
stva z Meziříčí. Ještě v roce 1656 byla více 
jak polovina z 263 domů ve městě pustá 
a Meziříčí se z následků války vzpamato-
vávalo po celý zbytek 17. století (ani v po-
lovině 18. století však nebyl dosažen pů-
vodní počet domů).14

Meziříčským pamětem věnovala pozor-
nost již starší literatura zabývající se ději-
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nami Valašského Meziříčí i událostí na vý-
chodní Moravě v  době třicetileté války. 
Vybrané části z  kroniky Ondřeje Sivého 
a anonymního měšťana zařadil do své edi-
ce František Hrubý (1934, 1937), podobně 
do  výše zmiňované antologie také Josef 
Polišenský.15 Kronikami se později zabýval 
František Dostál, který na podnět regiona-
listy Františka Dobeše vydal v  roce 1962 
monografii věnovanou dějinám Valašské-
ho Meziříčí za  třicetileté války na  pozadí 
vyprávění zmiňovaných kronik. Dostál zde 
také otiskl text všech tří pamětí s vysvět-
lujícím komentářem; jeho edice je však 
nevyhovující (na rozdíl od staršího vydání 
F. Hrubého, které je však neúplné). Celá 
práce však zřetelně vyznívá v duchu mar-
xistické historiografie a řada jejích závěrů 
je – přes množství prostudovaných původ-
ních pramenů – dnes prakticky bezcenná. 
Podobné konstatování platí i  pro jinak 
záslužnou a  svým způsobem objevnou 
Dostálovu práci o  valašských povstáních 
z roku 1956.16

Prvním meziříčským měšťanem, jehož zá-
pisům budeme věnovat pozornost, je Jan 
Fučík. Žil v letech 1574–1631, byl dvakrát 
ženatý a v Meziříčí byl soukeníkem a barví-
řem sukna. Ve městě měl poměrně slušné 
postavení, od roku 1605 byl členem měst-
ské rady, později byl rychtářem a v letech 
1620 a 1625 dokonce purkmistrem. F. Do-
stál uvádí, že byl komorníkem meziříčské 
vrchnosti Jetřicha ze Žerotína.17 Původně 
se hlásil k Jednotě bratrské, po Bílé hoře 
byl ale nucen konvertovat. Jeho přestup 
na  katolickou víru byl zjevně vynucený 
okolnostmi, neboť jak později poznamenal 
jeho nástupce kronikář Ondřej Sivý, bylo 
obtížné získat souhlas s jeho pohřbem.18

Paměti Jana Fučíka jsou součástí ob-
sáhlého rukopisného sborníku, který se 
dochoval pouze v  opise pořízeném jed-
ním písařem patrně v roce 1642.19 Zájem 
starších badatelů byl zaměřen především 
na několik folií, na kterých jsou zachyceny 
Fučíkovy kronikářské záznamy.20 Rukopis 
však obsahuje řadu dalších dokumen-
tů vesměs úřední povahy, které se týkají 

Valašského Meziříčí a  také několika dal-
ších lokalit v  jeho blízkém i  vzdálenějším 
okolí. Tyto písemnosti jsou v řadě případů 
dochovány jen v  tomto opise (případně 
v  rukopisu Ondřeje Sivého) a  byly pro-
to ve  starší literatuře opakovaně, byť ne 
příliš důsledně využity. Fučíkovy zápisy 
je tak nutno posuzovat v širším kontextu 
celého rukopisného sborníku, který tvořil 
paměti jako celek. Fučík si opisy pořizoval 
pro svoji soukromou potřebu a celý sbor-
ník tedy v  žádném případě neměl úřední 
ráz (a  to bez ohledu na  skutečnost, že 
Jan Fučík zastával místo ve vedení měs-
ta). O  vzniku jednotlivých zápisů a  jejich 
účelu svědčí některé Fučíkovy poznámky. 
V březnu 1611 si vlastnoručně opsal tzv. 
Proces práva olomouckého, a  to jak sám 
uvádí: „pro potřebu svú aneb komuž by 
mohl užitečný býti nyní i budúcně.“ 21 Za-
znamenaný text je poměrně významným 
dokumentem s širším významem pro dě-
jiny olomouckého městského práva. Pro-
cesní příručka vznikla v  Olomouci kolem 
poloviny 16. století v  německém znění 
a v českém překladu byla poskytnuta také 
dalším moravským městům, která spa-
dala do okruhu olomouckého městského 
práva a brala v Olomouci právní naučení. 
F. Čáda tyto české překlady zjistil ve třech 
rukopisech, z  nichž jeden byl ztracen již 
v 19. století a zbylé dva se nacházejí v ru-
kopisných sbornících meziříčských měš-
ťanů Fučíka a Sivého.22 Město Meziříčí se 
původně řídilo hlubčickým městským prá-
vem a od roku 1565 právem olomouckým, 
které náleželo k  magdeburskému okruhu 
městského práva. Od  Olomouce bralo 
ve složitých případech také právní nauče-
ní, z nichž některá z let 1578 a 1608–1619 
si Fučík do  svého sborníku opsal (Orte-
lové aneb nálezové z práva holomúckého 
vydaní, ode mne Ja[na] F[učíka] vepsa-
ní do  těchto knih).23 Následující obsáhlá 
část sborníku obsahuje opisy dokumentů, 
které se týkají města Valašského Meziříčí 
a také sousedního městečka Krásna. Jde 
zejména o  meziříčská privilegia a  obda-
rování, která město získalo od  vrchnosti 
a  která byla při požáru v  roce 1607 zni-
čena a v témže roce znovu potvrzena Ja-
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nem Vilémem ze Žerotína. Jan Fučík dále 
do svého rukopisu zařadil sérii písemností 
týkající se meziříčských řemesel (cechů) 
a vedle toho i řadu listinných dokladů tý-
kajících se Krásna, města Rožnova a řady 
vesnic na  panství.24 Fučíkovy opisy mají 
v  řadě případů jedinečný význam, neboť 
některé z dokumentů se v jiné podobě ne-
dochovaly. 

Jan Fučík do  svého manuskriptu zařa-
dil také opisy několika nálezů zemského 
soudu, dále některé články z Tovačovské 
knihy, výpisy ze sněmovních usnesení 
a  další obdobný materiál.25 Tyto prame-
ny svojí povahou (zemské právo) neměly 
sice pro poddanské město přímý význam, 
neboť jejich znalost a  použití byly spíše 
záležitostí pozemkové vrchnosti, ale jejich 
zařazení do Fučíkova sborníku není až tak 
překvapivé. Tento typ zápisů vycházejících 
ze zemského práva si v podobném ruko-
pisném sborníku vedl například i Fučíkův 
současník, purkmistr města Lipníka nad 

Bečvou Martin Zikmundek, autor obdob-
ných pamětí.26 Sám Fučík poznamenal, že 
opsal nálezy, které považoval za důležité 
pro budoucí případné použití: „Nálezové 
panští někteří jsú vypsáni, kteříž v paměti 
míti potřební se mi viděly byly.“ 27 Zájem 
měšťanských elit z prostředí poddanských 
měst o  tento typ zápisů by si zasluhoval 
zvláštní pozornost.

Samostatnou otázkou zůstává, odkud Jan 
Fučík své opisy pořizoval. Městský archiv 
zničil požár v roce 1607, jak sám ostatně 
zmiňuje ve  své kronice: „privilia i  knihy 
městské shořely.“ Meziříčtí měšťané v tém-
že roce dosáhli obnovy některých privile-
gií ze strany své vrchnosti Jana Viléma ze 
Žerotína. Zmiňuje se o tom i Fučík a opis 
této konfirmace zařadil do  svého sborní-
ku.28 Tato starší privilegia, stejně jako ně-
které další dokumenty musely pocházet 
z jiného zdroje, než z požárem zničeného 
městského archivu. Kromě starších sou-
kromých záznamů se patrně mohlo jednat 

Ukázka textu z pamětí Jana Fučíka – záznam o událostech z let 1620–1623, Moravský zemský 
archiv v Brně, foto D. Janiš.
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o archiv sousedního Krásna a vrchnosten-
ský archiv Žerotínů (což by snad vysvětlo-
valo i zařazení některých písemností, které 
přímo nesouvisely s městem a panstvím).

Za pozornost stojí, že v lednu 1642 učinil 
do původního rukopisu krátký zápis majitel 
panství Baltazar ze Žerotína a zaznamenal 
tam několik cenných genealogických úda-
jů ke své rodině.29 Zdá se tedy, že původní 
Fučíkův rukopis se dostal do držení mezi-
říčských Žerotínů – nebo jim byl alespoň 
zapůjčen. V témže roce, tedy 1642, byl celý 
opsán (včetně Baltazarova zápisu) jedním 
písařem, jak o  tom svědčí několik margi-
nálních poznámek s  tímto datem. Tento 
opis pak zůstal v držení meziříčských Že-
rotínů. Svědčí o tom na Baltazarův záznam 
navazující, již originální zápis pořízený 
do tohoto opisu v roce 1668 Baltazarovým 
synem Bernardem Ferdinandem. Také on 
„doplnil“ otcův záznam a  vlastně původ-
ní Fučíkovy paměti a poznamenal několik 
údajů ke své rodině.30

Samotné Fučíkovy kronikářské záznamy 
jsou poměrně stručné, jsou vedeny podle 
let, ty ale nejsou řazeny důsledně chrono-
logicky za sebou.31 Ze zápisů vyplývá, že 
je začal psát koncem 20. let a  vycházel 
při tom ze starších, dnes nedochovaných 
poznámek (kroniky?) meziříčského měš-
ťana Vaňka Jihlavského a z dalších, blíže 
nespecifikovaných pamětí. Tyto starší zá-
znamy však patrně nebyly příliš rozsáhlé, 
neboť z nich vybral především jména purk-
mistrů a některé starší údaje, např. o po-
boření rožnovského hradu v  roce 1539. 
Jan Fučík tak k příslušnému letopočtu po-
čínaje rokem 1564 zařadil jména předsta-
vitelů města a  k  tomu doplňoval stručné 
údaje týkající se života ve městě (realizace 
různých staveb, oprav, dále údaje o moru, 
neúrodě, povodních apod.), a  také různé 
poznámky týkající se jednotlivých obyvatel 
města včetně své osoby a rodiny. Událostí 
širšího dosahu si zpočátku všímal jen výji-
mečně (1605 vpád Bočkajovců) a i zápisy 
z doby třicetileté války jsou v tomto směru 
značně kusé. I přes velkou stručnost (a jis-
tou faktografickou neúplnost) z  jednotli-

vých poznámek vcelku zřetelně vyplývá 
poměrně velký Fučíkův rozhled a informo-
vanost. Fučík zemřel v  roce 1631, zápisy 
jsou neznámým pokračovatelem (Ondřej 
Sivý?) dovedeny k roku 1635. K válečným 
událostem, které město postihly ve 20. le-
tech, se Fučík vyjadřuje velmi stručně 
a přináší jen několik dílčích informací.

Z Fučíkových zápisů vycházel další z me-
ziříčských měšťanů, Ondřej Sivý. Rodina 
Sivých patřila v Meziříčí k předním rodům 
a hlásila se také k Jednotě bratrské. Ond-
řej se narodil v  roce 1593, vyučil se puš-
kařem u  svého staršího bratra Jakuba 
a po návratu z vandru (navštívil mimo jiné 
Prahu) se v roce 1624 ujal v Meziříčí brat-
rovy dílny; byl dvakrát ženat. Jako luterán 
odmítající konverzi musel v roce 1628 ode-
jít ze země a usadil se v blízkém Trenčíně. 
Později se do  Meziříčí vrátil (zřejmě jako 
formální konvertita) a díky svému puškař-
skému řemeslu se těšil poměrně význam-
nému postavení (na jeho druhé svatbě byl 
přítomen i  Baltazar ze Žerotína a  několik 
dalších šlechticů z blízkého okolí). V roce 
1637 si však pro sebe a rodinu obstaral vý-
hostní list a odešel definitivně do Trenčína, 
ze kterého až do své smrti někdy v polo-
vině 60. let sledoval osudy rodného měs-
ta. Sivého puškařská dílna byla poměrně 
známá a finanční příjmy zvyšovaly Sivého 
prestižní postavení natolik, že v roce 1647 
se mu podařilo získat povýšení do šlech-
tického stavu.32

Původní rukopis Sivého, dnes ztracený 
a dostupný jen v moderních opisech a fo-
tokopiích, měl podobný charakter jako 
sborník Fučíkův (sám Ondřej Sivý Fučíko-
vy zápisy znal, opsal je do svého rukopisu 
a část jich využil přímo v textu svých kro-
nikářských záznamů).33 Sivého záznamy 
nejsou výsledkem postupného zapisování 
jednotlivých událostí, ale jde až o pozděj-
ší souhrnné zpracování, kdy vycházel ze 
svých poznámek a  dalších pramenů (mj. 
Fučíka). Zápisy začínají rokem jeho naroze-
ní, 1593, a na rozdíl od Fučíka mají výrazně 
privátní charakter (narození, svatby, úmr-
tí a  jiné události v rodě Sivých); podobně 
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jako Jan Fučík si všímá některých událostí 
ze života města Meziříčí a  jeho obyvatel. 
Určitým přelomem v  jeho zápisech jsou 
podrobněji zachycené události spojené 
s českým stavovským povstáním a vypuk-
nutím třicetileté války. Sivý zaznamenává 
volbu Fridricha Falckého, bitvu u Věstonic, 
bitvu na Bílé hoře, staroměstskou exekuci 
se seznamem všech popravených osob 
a další významné okamžiky. Důležité úda-
je pak přináší k  jednotlivým událostem 
na východní Moravě, zaznamenává pohy-
by vojsk a akce vzbouřených Valachů, kte-
ré se úzce dotýkaly i města Meziříčí a jeho 
nejbližšího okolí. Jeho geografický obzor 
je poměrně široký. Zahrnuje především 
Valašské Meziříčí a  jeho bezprostřední 
i vzdálenější okolí, dále si podrobněji vší-
má událostí týkajících se východní Moravy 
a zaznamenává i jednotlivé události z celé 
Moravy, Čech, rakouských zemí i Slezska, 
byť zpravidla jen velmi stručně. V  tomto 
ohledu jej můžeme srovnat se současným 
holešovským kronikářem, který zazname-
nal události z let 1615–1645. I jeho obzor 
je široký a lze ho také rozdělit do pomysl-
ných „kružnic“; holešovský kronikář je ale 
sdílnější.34

Dalším pomyslným přelomem v jeho zápi-
sech byl Sivého odchod do Trenčína. Zá-
pisy od roku 1638 tak reflektují jak události 
v Trenčíně, resp. Uhrách, tak i v Meziříčí, 
se kterým Sivý udržoval kontakty. Ke kon-
ci života si Sivý začal více všímat jevů, 
které dříve nezaznamenával (a  nenajde-
me je ani u Fučíka), a  které jsou běžnou 
a do jisté míry typickou součástí celé řady 
obdobných kronikářských (pamětních) děl 
– jde o různé povětrnostní úkazy, narození 
postižených dětí, náhlá a  nevysvětlitelná 
úmrtí apod. Sám Sivý dospěl k roku 1653, 
v  zápisech později pokračoval jeho syn 
Baltazar a další autoři, kteří připojili několik 
jednotlivých zápisů.

Konečně třetím meziříčským autorem je 
blíže neznámý meziříčský měšťan, podle 
F. Hrubého a J. Polišenského patrně Pavel 
Srba, který byl v roce 1635 starším purk-
mistrem.35 Také v tomto případě jde o ne-

příliš rozsáhlý text, který se dochoval pro-
střednictvím opisu z 18. století.36 Tato kro-
nika zaznamenává události z  let 1621 až 
1648 a od předchozích dvou se poměrně 
výrazně liší. Nezaznamenává k příslušným 
letům pouze stručné údaje (jména purk-
mistrů, úmrtí, svatby apod.), nejde tedy 
o pouhý letopis, ale v poměrně obsáhlých, 
stylisticky dobře formulovaných zápisech 
popisuje (s  určitým časovým odstupem) 
válečné události, které se týkají města Me-
ziříčí, jeho blízkého i  vzdálenějšího okolí. 
Tento autor se vyznačuje určitým vzdělá-
ním, nadhledem, jeho styl je výrazně nara-
tivní, až dramaticky zabarvený. Není úplně 
jasné, zda dochovaný opis je úplný, nebo 
jde pouze o  výběr týkající se třicetileté 
války, s ohledem na skladbu textu je prav-
děpodobnější první varianta. Autor začíná 
své vyprávění událostmi spojenými s ob-
sazením Moravy císařskými vojsky a jeho 
dopadem na město Meziříčí a končí dra-
matickým líčením událostí z  února 1648, 
kdy bylo Meziříčí i sousední Krásno doby-
to, vypleněno a zcela vypáleno švédským 
oddílem („kteréhož lidu přes 2 000 dragou-
nův a rejtarů bylo“) z nedalekého Fulneku. 
Celý text vznikl – nepochybně na základě 
starších poznámek – právě pod vlivem 
otřesných událostí z roku 1648, které za-
vršily úpadek města. Autor podrobněji po-
pisuje události z let 1646–1648, které měl 
čerstvě v paměti a celý text vznikl patrně 
přímo v  Meziříčí krátce po  dramatických 
událostech někdy na jaře roku 1648: „Co 
dáleji ještě díti se bude, anebo co obmejš-
lejí (tj. Švédové), poněvadž na Fulnece do-
sti silně zůstávají, o tom se vědeti nemůže. 
Pán Bůh rač nás dáleji i  všecky křesťany 
v své ochraně zdržovati.“ 37

Paměti meziříčských měšťanů tak v zása-
dě představují dva typy pojetí pamětních 
záznamů, kdy dílo anonymního autora je 
spíše historickým vyprávěním – příběhem, 
nezatížené faktografickými jednotlivostmi, 
naopak sborníky Jana Fučíka a  Ondřeje 
Sivého jsou zápisem, sbírkou pamětí různé 
povahy a v letopisecky pojatých pasážích 
dokumentují každodenní život raně novo-
věkého města a  jeho obyvatel v  předve-
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čer a v době třicetileté války. Paměti jsou 
na  jedné straně chápány jako subjektivní 
záznam o věcech minulých (tedy o tom, co 
„zůstalo“ v paměti autora), na druhé stra-
ně jde o zápisy (zejména v případě opisů 
úředních dokumentů), které mají uchovat 
určité „objektivní“, na  autorovi nezávislé 
informace pro budoucí generace.38 Zařaze-
ní úředních pramenů do pamětí v případě 
autorů, kteří měli blízko k městské správě 
daného města, je vcelku obvyklé a  lze je 
vysledovat i  na  jiných příkladech.39 Fučí-
kovy a Sivého paměti tak představují typ 
pramene, který v  sobě spojuje prameny 
diplomatické povahy a prameny narativní; 
oba druhy pramenů pak tvoří – s ohledem 
na záměr konkrétního autora – funkční ce-
lek a jako takový musí být i posuzovány. 

Dochovaná díla meziříčských měšťanů 
se k sobě blíží původním záměrem svých 
tvůrců a  rozsahem zpracování (Fučík, 
Sivý), s  ohledem na  okolnosti se celkem 
shodují i  v  míře faktografické přesnosti. 
Je zřejmé, že osobnost autora a prostře-
dí, ve  kterém působil, je vlastně klíčem 
k pochopení jeho díla. Meziříčské paměti 
tak svým výjimečným dochováním umož-
ňují komparaci postojů a  vidění tří osob, 
které se těšily podobnému sociálnímu 
postavení a  sledovaly osudy konkrétního 
města a jeho obyvatel přibližně ve stejném 
časovém horizontu (se zjevným důrazem 
na dramatické období třicetileté války).40
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SUMMARY
The chronicles originating in the urban envi-
ronment appeared in the 16th century in the 
Eastern Moravia. Their originating was, as 
a rule, connected with an environment of the 
bigger, economically prosperous cities, in which 
an economically powerful craft and merchant’s 
level of burghers had been established. A vivid 
example of this older level of the chronicler tra-
dition is represented by the Bartošek’s chronicle 
for Uherský Brod. The similar character have 
also a little younger memoirs of three burghers 
(Jan Fučík, Ondřej Sivý, a name of the third one 
is not known), who lived and functioned at the 
end of the 16th and in the first half of the 17th 
century in Valašské Meziříčí. These chronicles 
were given attention to by the anterior literature 
that dealt with the Valašské Meziříčí history 
and with the events in the Eastern Moravia in 
the period of the thirty-year war. They represent 
a type of source, which combines the chroni-
cler’s records of events in the city, records of 
its inhabitants as well as the family records by 
the given author, and further transcriptions of 
documents concerning the public life in the city 
and its surroundings (privileges, gift giving, city 
legal papers).
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Vzpomínky žen z  měšťanského prostředí 
jsou nadmíru vděčným předmětem bada-
telského zájmu, ať už se jedná o vydané 
memoáry nebo jejich rukopisnou podobu. 
Díky čemu se stávají tak atraktivním, oce-
ňovaným a  zejména v  posledních letech 
často vyhledávaným pramenem? Neza-
stírejme jejich pouhou čtenářskou přitažli-
vost, čtivost a barvitost nezřídka sugestiv-
ně vylíčených příběhů. Důvodem hlavním 
je však bezesporu jejich odlišnost oproti 
vzpomínkám politiků, umělců či jiných ve-
řejně činných osob mužského pohlaví.

V  žádném případě není naším úmyslem 
posuzovat, zda a  v  čem jsou vzpomínky 
žen lepší, nebo horší než zápisky jejich 
mužských protějšků. Smiřme se s  kon-
statováním, že jsou prostě jiné. Vzájemná 
odlišnost zcela logicky vyplývá z  jiného 
vidění a vnímání světa a z  jinak nastave-
ných měřítek hodnot. Ženské paměti mají 
tudíž zcela jinou výpovědní hodnotu. Re-
flektují v  první řadě život rodiny, tzv. pri-
vátní sféru, mikrosvět domácnosti – tedy 
prostor důvěrně známý a  vlastní právě 
ženám. Zdůrazňují jiné priority, z hlediska 
celospolečenského dění možná marginál-
ní, pro ženy naopak dosti zásadní. Nepo-
chybujme o tom, že informace o počtu ko-
šilek ušitých pro dětskou opatrovnu měla 
pro paní Riegrovou stejnou váhu jako pro 
jejího manžela údaje o  volebních výsled-
cích staročechů. Stejně tak Luise Hálové 
utkvěl v paměti rok 1867 proto, že začala 
navštěvovat Vyšší dívčí školu, a nikoli kvůli 
podpisu rakousko-uherského vyrovnání.

Ženských vzpomínek, v  různé míře cito-
vaných odbornou literaturou, existuje celá 
řada a  jejich autorkami jsou více i  méně 
známé osobnosti naší historie. K velmi frek-
ventovaným, co se týče množství odkazů 
a čtenářské popularity, zcela jistě patří pa-
měti babičky Kavalírové,1 edice vzpomínek 
a korespondence Bohuslavy Rajské,2 me-
moáry spisovatelek Karoliny Světlé,3 Elišky 
Krásnohorské4 nebo Anny Lauermannové-
Mikschové, známé také pod pseudony-
mem Felix Téver.5 K méně známým bychom 
mohli zařadit vzpomínky nejstarší generace 

ŽIVOT MĚŠŤANSKÉ 
RODINY 19. STOLETÍ 
VE VZPOMÍNKÁCH ŽEN

Marie Bahenská



MUSEUM  VIVUM  2007

50

českých učitelek,6 žen z úřednických a pod-
nikatelských rodin7 nebo vůdčích předsta-
vitelek městského spolkového a kulturního 
života.8 Bohatým a inspirativním pramenem 
zůstává pro historika pozůstalost Marie 
Červinkové-Riegrové, především její dosud 
nevydané Zápisky.9

Pro přiblížení atmosféry v měšťanské rodi-
ně 19. století a porovnání shod a rozdílů, 
které v  nich panovaly, jsem zvolila troje 
z  výše uvedených vzpomínek. Těmi, kdo 
nám zprostředkují obraz tehdejšího život-
ního stylu, budou Marie Gebauerová, Věn-
ceslava Lužická a Luisa Hálová.

Všechny autorky zachycují prostředí měš-
ťanských či středostavovských rodin, kte-
ré se vzájemně odlišovaly profesemi otců. 
Ta předurčovala a  významně ovlivňovala 
finanční zázemí, ale i  společenské po-
stavení rodiny, s čímž úzce souvisel osud 
dcer, konkrétně jejich vyhlídky na manžel-
ství. Ve všech vybraných pamětech může-
me vysledovat naprostou shodu z hledis-
ka popisu fungování domácnosti a vylíčení 
vztahů mezi členy rodiny.

Nade vše byla oceňována a zdůrazňována 
šetrnost a skromnost, projevovaná ve stra-
vovacích zvyklostech, oblékání i  zařízení 
domácnosti. Běžné domácí práce vykoná-
vala manželka a dcery, jen v případě rodin 
úřednických patřilo k dobrému tónu zjed-
návat si občas služky na  výpomoc. Ne-
přehlédnutelná a nikým nezpochybňovaná 
byla v rodině otcovská role, jejíž důležitost 
se odvíjela od postavení otce jako hlavní-
ho živitele rodiny. Ke každé rodině patřily 
vlastní domácí rituály, pod kterými může-
me rozumět např. neměnná pravidla stolo-
vání, pravidelný denní pořádek nebo způ-
sob trávení volného času. Posledním, ale 
nikoli nepodstatným shodným momentem 
byla z  dnešního hlediska relativně přísná 
výchova dětí. Od útlého věku byly vedeny 
k  poslušnosti, respektu a  úctě vůči  rodi-
čům, skromnosti a pomoci v domácnosti. 
V  rodinách s  větším počtem dětí bývalo 
běžné, že ty nejstarší  zastávaly roli chůvy 
svých mladších sourozenců.

Naopak odlišné postoje nacházíme v chá-
pání  významu a hodnoty vzdělání pro žen-
ské členy rodiny. Z tohoto hlediska může-
me za  tradiční považovat rodiny, v  nichž 
byly dcery vedeny k  péči o  domácnost 
– tzv. domácím ctnostem, jak tuto činnost 
se špatně skrývanou ironií označovala Ka-
rolina Světlá.10 Eliška Krásnohorská do-
konce v souvislosti s touto výchovou dívek 
mluvila o  „bezcenném kapitálu“.11 Nutno 
říci, že přes objektivní finanční potíže, se 
kterými se rodiny středních měšťanských 
vrstev často potýkaly, pokud chtěly všem 
svým dcerám opatřit přiměřené věno, zů-
stal tento typ dívčího vzdělávání a výcho-
vy až do konce 19. století převažující. Vze-
přít se mu dokázal jen málokdo a riskoval 
přitom pohrdání, či přímo odsouzení ze 
strany ostatních příslušníků téže sociální 
vrstvy. Výrazně moderní názor na vzdělání 
a budoucnost svých dcer se naopak pro-
jevil v rodině jazykovědce Jana Gebauera, 
jak dosvědčují vzpomínky jeho dcery.12

V RODINĚ GEBAUEROVÝCH
Nejstarší dcera Jana Gebauera Marie, ro-
diči zvaná Márinka, je autorkou osobních 
vzpomínek, které kombinuje s  líčením 
veřejného dění v  80. letech 19. století, 
vztahujícím se k  otcově činnosti (velkou 
pozornost věnovala především sporům 
o Rukopisy a otcově akademické kariéře). 
Ústředními postavami Rodinných vzpomí-
nek jsou její rodiče. Popisuje jejich dětství 
a  mládí, jak o  něm  slýchala od  prarodi-
čů, vyjadřuje obdiv k jejich práci. Poněkud 
neobvyklým rysem jejích pamětí je fakt, 
že nechává promlouvat ostatní aktéry 
dění – buď přímo cituje jejich promluvy, 
nebo využívá dochovanou korespondenci 
a do textu vkládá dopisy, které dostávala 
od členů rodiny.

Marie Gebaerová (1869–1928) prožila dět-
ství v Pardubicích, v domácnosti prarodičů 
z matčiny strany. První částí jejích vzpomí-
nek je líčení dětských zážitků v bohatém 
měšťanském domě na  pardubickém ná-
městí, parafrázované babiččino vyprávění 
o dětství její maminky a seznámení rodičů. 
Popisuje rodinné výlety a letní pobyty v ot-
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cově rodišti Oubislavicích v Podkrkonoší, 
zaznamenává důležité události v  životě 
města.

Následují kapitoly, které zachycují stě-
hování celé rodiny z  Pardubic do  Prahy, 
přivykání životu ve  velkoměstě, otcovo 
pedagogické a vědecké působení a školní 
docházku dětí. Marie krátce navštěvovala 
Vyšší dívčí školu (v letech 1880–1883), ale 
podle svých vlastních slov se s ní loučila 
s lehkým srdcem, protože se v tamní spo-
lečnosti dívek z většinou zámožných rodin 
necítila dobře. O  svém pobytu na  tomto 
dívčím vzdělávacím ústavu si zapsala: 
„Vyšší dívčí škola byla tenkrát zvláštnost 
ryze kastovní, na měšťanskou školu se tam 
shlíželo přes rameno; byl to svět, do které-
ho jsem nemohla zapadnout, protože cenil 
docela jiné věci, nežli mne můj domov cenit 
naučil.“ 13 Mnohem pozitivnější dojmy na ni 
učinilo Paedagogium, první česká střední 
pedagogická škola pro dívky, kde v  roce 
1889 úspěšně složila maturitní zkoušku. 
Absolvování tohoto ústavu jí dávalo mož-
nost „způsobilou zatímně dosazena býti 
podučitelkou aneb učitelkou na veřejných 
školách obecných i učitelkou ručních žen-
ských prací na obyčejných školách obec-
ných a  měšťanských, jakož i  pěstounkou 
dítek na školách mateřských s vyučovacím 
jazykem českým.“ 14

Výběr školy pro nejstarší dceru nebyl 
v žádném případě náhodný. Jan Gebauer 
si až příliš dobře uvědomoval, že jeho 
dcery budou s největší pravděpodobnos-
tí nuceny postarat se samy o  sebe. Tuto 
představu sice nesl těžce, ale dokázal se 
s ní vyrovnat a pokoušel se jim najít tako-
vou školu, která by jim v budoucnu výdě-
lečnou činnost umožnila. Takto realistický 
postoj byl v  dané době spíše výjimečný. 
Povzbuzoval Marii ve  studiu a  připomí-
nal, proč je pro ni důležité. Citujme úryvek 
z  jeho dopisu: „Nereptej na to, že Ti bylo 
tuto dráhu zvoliti, kdežto jiné Tvé vrstevni-
ce způsobem pohodlnějším k budoucnosti 
se připravují. Školy, kterými nyní prochá-
zíš, jsou mnohem lepší příprava a průprava 
vzdělávací, nežli leckteré vysoké ‚dívčí ško-

ly‘ a  pensionáty, a  budeš to často vídati, 
kterak mnohé dámě by to bylo neškodilo, 
kdyby místo několika balů a  lázeňských 
saison byla prodělala několik ročníků pae-
dagogia. U Tebe je však vedle této příčiny 
ještě jiná, totiž zabezpečení pro budouc-
nost. Není potřebí, abych Ti o  této strán-
ce psal, jsi již tak rozumná, že to nahlížíš 
sama. Nestarati se o  budoucnost mohou 
jen zřídka která děvčata. ... Zejména ne-
smí se nestarati, kdo nemá tolik jmění, aby 
mohl býti nestarostliv. Toho pak, jak víš, 
u nás není.“ 15

Představa Jana Gebauera o  dceřině bu-
doucnosti se značně rozcházela s tradič-
ními názory Márinčiny babičky z matčiny 
strany. Ta své vnučce u  příležitosti jejích 
dvanáctých narozenin připomínala, aby co 
nejvíce pomáhala mamince v domácnosti, 
neboť „nynější časy jsou na  děvče velké 
požadavky, nejen aby byla učená, ale musí 
být při tom též dobrá hospodyně, jinak 
špatně dopadá.“ 16

Přes rozdílnost smýšlení oba dopisy shod-
ně dosvědčují skromnost poměrů, v nichž 
rodina žila. Opakovaně totéž připomíná 
sama autorka pamětí: „Tatínkův sen, plný 
důvěry, že svou pilnou vytrvalou prací 
upraví poměry své rodiny tak, jak si to přál, 
se nesplňoval, naopak, jeho vědecké prá-
ce vyžadovaly ještě mimořádného nákla-
du.“ 17 Gebauerova rodina rozhodně neby-
la přivyklá přepychu, zmínky o jejich téměř 
spartánsky zařízené domácnosti najdeme 
i ve vzpomínkách Alice Masarykové.18 Za-
opatřit početné potomstvo nebylo snadné, 
toho si byl Gebauer vědom – tím spíše, že 
mezi dětmi převažovaly dcery. „Moje do-
mácnost je tak skromná, že i  při drahotě 
pražské vystačujeme. Ale tísní mě starost 
o budoucnost. Rodina je četná, mám syna 
a čtyři holčičky; syn dobře se učí a kdybych 
měl místo čtyř dcer ještě osm synů, neměl 
bych starostí ani polovici,“ píše svému pří-
teli, brněnskému archiváři Brandlovi.19

Oběma rodičům slouží ke cti, že za výcho-
disko z  hmotných problémů nikdy nepo-
važovali pro své dcery výhodný sňatek. 
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Šlo o  postoj tehdy ojedinělý a  výstižně, 
ve  zcela moderním duchu, vyjádřený Ju-
lií Gebauerovou v dopise své již dospělé 
dceři: „Nechtěla jsem nikdy na to pomýš-
let, abych Ti chtěla snad zjednat ženicha 
za každou cenu, aby ses vdala snad kvůli 
zaopatření jak se to tak často stává. Vdáš-li 
se ze skutečné náklonnosti, zajisté nebu-
de nikdo šťastnější než já, ale nežli by ses 
vdala za někoho jak pravím jen proto, aby 
ses vdala, pak by Ti lépe bylo, kdybys ani 
na světě nebyla, neboť není nešťastnějšího 
poměru, jako stav manželský, je-li nešťast-
ný!“ 20

Důležitou a  bezesporu s  velkou láskou 
a  úctou zpracovanou částí Rodinných 
vzpomínek jsou pasáže věnované Julii 
Gebauerové, obětavé manželce, laskavé 
a  chápající matce, ženě nesmírně praco-
vité, dělící veškerý svůj čas a zájmy mezi 
manžela a  děti. Dokázala se smířit s  ne-
sporným poklesem své životní úrovně 
oproti rodičovskému domu, děti vychová-
vala v duchu hesla: „Je hezké, když to lidé 
mají, ale žádné trápení proto, že to nemá-
me.“ 21 Byla ženou schopnou utvářet útul-
ný domov, ochotnou plně se obětovat své 
rodině, tím spíše, že její manžel býval zcela 
ponořen do své práce a životní realitě čas-
to na hony vzdálen. Běžného ruchu a cho-
du domácnosti se příliš neúčastnil, nemíval 
rád vytrhování z vědecké práce a děti se 
brzy naučily toto otcovo přání respektovat. 
Teprve s  odstupem let Marie Gebaurová 
plně docenila matčiny zásluhy a sebeobě-
tování: „Mimo vědu byla maminka tatínkovi 
prostředníkem ke všemu ostatnímu životu 
a  šetříc ho co nejvíc před starostmi toho 
ostatního života, byla především sama obě-
tována.“ 22 Bez nadsázky můžeme říci, že 
matku ve svých vzpomínkách staví na pie-
destal a líčí jako ideální bytost.

Vzhledem k  přívlastku rodinné v  názvu 
a  také časovému vymezení své práce 
osmdesátými léty Marie Gebauerová po-
nechává stranou své vlastní zážitky z cest, 
které po  ukončení studií podnikala. Tyto 
bohaté zkušenosti z  mnoha evropských 
zemí zužitkovala v  řadě publicistických 

článků. Podklady k  nim a  bezprostřední 
cestovatelské dojmy vylíčila ve svém de-
níku.23 Její cestovní deník dosvědčuje ne-
sporný autorčin literární talent, najdeme 
v  něm řadu zajímavostí, faktů, ale i  vtip-
ných postřehů a komentářů.24

Za  zmínku jistě stojí skutečnost, že Ge-
bauerové Rodinné vzpomínky se dočkaly 
velmi příznivého přijetí kritikou a byly do-
poručovány jako výchovná četba. Zdů-
vodnění tohoto výroku je zároveň dokla-
dem přetrvávajícího většinového smýšlení 
o  ženské a mužské roli v  rodině: „Pokud 
jde o rodinný život badatelův, obrací Marie 
Gebauerová hned od začátku svých vzpo-
mínek pozornost k  zásluhám své matky, 
v níž vidí vzornou ženu, schopnou se státi 
svému muži oporou v nejhorších chvílích. 
… Žena byla mu spolupracovnicí, rádky-
ní … a to vše konala takřka nepozorovaně 
při všech svých povinnostech hospody-
ně a matky několika dětí, které plnila tak, 
aby muž mohl se nerušeně věnovati své 
vědecké práci. Po  této stránce doporu-
čujeme knihu Marie Gebauerové za četbu 
výchovnou.“ 25

Z MALOMĚSTSKÉHO SVĚTA DO PRAHY
Tak by se ve zkratce dala vyjádřit životní 
pouť Anny Srbové (1835–1920), roze-
né Kubátové, ale známé především pod 
pseudonymem Věnceslava Lužická. Na-
rodila se ve  východočeských Hořicích 
v  rodině obchodníka s  látkami a majitele 
skladu železa a soli.

Své paměti řadí zpočátku chronologicky, 
při popisu svého pobytu v Praze přechází 
k tematickému členění. Vypravování začí-
ná vzpomínkami na dětství v rodných Ho-
řicích. Především v  těchto úvodních ka-
pitolách se dozvídáme více údajů z  jejího 
soukromí. Pro život v  malém městě, kde 
vyrůstala, používá výrazy jako idylický či 
patriarchální.26 Svět svého dětství a  mlá-
dí vnímá a líčí jako tradiční, bezkonfliktní, 
s  jasně stanovenými normami chování 
a  předem zřetelně narýsovanou budouc-
ností: „... jediný určitý bod před mou mla-
dou duší se stavěl, a  to předurčení mé: 
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vdáti se. Ano, tak se vychovávaly dívky 
vesměs v  rodinách, že se jim ukazovala 
na obzoru života jediná hvězda: vdavky.“ 27 
Lužická připomíná způsob dívčího vzdělá-
ní, jak ho zažila už její matka28 a  jaký byl 
připraven i pro ni. Stejně neměnný zůstá-
val životní styl relativně zámožné rodiny, 
s domácností zařízenou v biedermeierov-
ském stylu, samozřejmě s nezbytným ná-
vštěvním salonem.

Z  událostí, které jen výjimečně narušily 
klidnou hladinu městečka, připomíná Lu-
žická ojedinělý manželský rozvrat. Místní 
veřejné mínění přičítalo vinu za tuto aféru 
neblahému vlivu četby, zejména  románů, 
v nichž se líčí flirty a nevěry. Až na tuto vý-
jimku však plynul život v Hořicích bez vět-
ších zvratů. Snad až příliš monotónně, jak 
si později autorka pamětí stěžuje své praž-
ské přítelkyni: „… je Vám to strašný život 
v  malém městečku! Studentská slavnost 
oživila na několik dnů klidné jindy město, 
ale sotva, že se ukončila, nastoupilo hro-
bové ticho.“ 29

Život Věnceslavy Lužické se zásadně 
změnil po jejím odchodu do Prahy, kam se 
i s dětmi přestěhovala po manželově smr-
ti v  roce 1867. Jejímu pražskému pobytu 
a bohatým veřejným aktivitám je věnová-
na tematicky členěná a nejrozsáhlejší část 
vzpomínek. Za stěžejní můžeme pokládat 
kapitolu nazvanou Moje spolková čin-
nost,30 kde nad údaji o soukromém životě 
převažuje popis činnosti mnoha spolků, 
v nichž Lužická pracovala. Ze vzpomínek 
se zcela vytrácejí informace o jejím osob-
ním životě, vzpomínky na manžela a rodi-
če nebo osudy jejích dětí.

Lužické paměti se pro nás stávají boha-
tým zdrojem informací o pražské společ-
nosti a  spolkovém životě druhé poloviny 
19.  století. Sama autorka byla členkou 
řady významných ženských spolků a ko-
mitétů (Spolku svaté Ludmily, Ženského 
výrobního spolku českého, Americké-
ho klubu dam, Tělocvičného spolku paní 
a dívek pražských), některé z nich dokon-
ce pomáhala založit (spolek Domácnost 

a jeho kuchařskou školu). Velmi podrobně 
můžeme např. díky jejím pamětem rekon-
struovat dobročinnou práci organizovanou 
Spolkem svaté Ludmily.

Věnovala se také publicistické činnosti, už 
od počátku 70. let 19. století měla ambi-
ce vést ženský časopis, ale příliš úspěšná 
v této snaze nebyla. Ženské listy pod jejím 
vedením vycházely pouze jednou měsíčně 
jako čtyřstránková příloha časopisu Kvě-
ty v druhé polovině roku 1872, obnoveny 
byly v  roce 1874, kdy však za  redakce 
Lužické vyšla jen čtyři čísla. Skomírající 
časopis poté převzalo vedení Ženského 
výrobního spolku českého a  až do  roku 
1911 byla jejich hlavní redaktorkou Eliška 
Krásnohorská, která se zasloužila o jejich 
zásadní proměnu.

K  životnímu stylu a představám o povin-
nosti ženy se Lužická vrací jen jediným 
drobným odkazem, který znovu ukazu-
je na  dobové chápání úlohy manželky 
a matky. Na ustavující schůzi Tělocvičného 
spolku paní a dívek pražských byla zvole-
na jeho místopředsedkyní. Podle matčina 
přání však tento úřad složila, aby jí zůstalo 
více času na péči o děti.31

Vzpomínky Věnceslavy Lužické jsou záro-
veň důkazem, jak důležitá je pro historika 
kritika pramenů osobní povahy a jejich pří-
padná konfrontace s dalšími svědectvími. 
Autorka v mnoha případech přeceňuje svůj 
podíl nebo počáteční myšlenkový vklad 
ve  spolkových aktivitách, z  textu občas 
probleskuje osobní antipatie k  ostatním 
představitelkám ženského hnutí, přede-
vším vůči Karolině Světlé. Některé události 
jsou tedy vylíčeny v poněkud jiném, ne-li 
přímo opačném duchu, než dokládají další 
pamětníci. Pro příklad uveďme hodnocení 
Františka Ladislav Riegra, o němž Lužická 
mluví jako o podporovateli ženské eman-
cipace.32 V  pamětech a  korespondenci 
Elišky Krásnohorské a  Karoliny Světlé je 
naopak vyobrazen jako její zásadní odpůr-
ce.33 Stejně protikladné je vidění vlastních 
zásluh na zrodu Ženských listů očima Lu-
žické a Světlé.34
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ZEMSKÝ RADA VÁCLAV HÁLA  
A JEHO „PŘESLICE“
Rukopisné vzpomínky Luisy Hálové (nar. 
1853), jimž dal nezapomenutelnou literární 
podobu Vladimír Neff, představují tradič-
ní rodinnou kroniku. Shromažďují údaje 
z  nejstarší historie rodiny, jsou doslova 
přeplněny jmény, profesemi, daty, nechy-
bějí ani pečlivě vypracované genealogické 
tabulky. V záplavě údajů se čtenář někdy 
téměř ztrácí, protože některá jména jsou 
uváděna v  různých variantách a  detailně 
jsou popisovány i  ty nejvzdálenější pří-
buzenské vazby. K  příbuzným Hálových, 
Neffových a Vinařických patřila řada obro-
zenců a  vlastenců. Luisiným strýcem byl 
kněz a spisovatel Karel Vinařický, její teta 
Johana Patočková patřila k předním osob-
nostem pražských ženských spolků.

Paměti se mění z pouhých kronikářských 
záznamů v  literární dílo v  okamžiku, kdy 
autorka začíná popisovat události, které už 
zná z vlastní zkušenosti. Přibližuje tradiční 
rodinu středních vrstev se silnou otcov-
skou autoritou. Václav Hála byl úředníkem, 
vystudoval práva a vrcholem jeho kariéry 
se stalo jmenování do  funkce zemského 
rady, kterou vykonával v  letech 1855 až 
1866. Antonie Vinařická byla jeho druhou 
manželkou, z prvního manželství měl dva 
syny. Svůj odchod do penze v roce 1866 
nesl velmi těžce, neboť si musel být vě-
dom, jaké finanční důsledky bude mít pro 
jeho početnou rodinu, zejména tři dospí-
vající dcery.

Otcovo penzionování bylo zároveň spoje-
no se složitými poměry v Hradci Králové, 
souvisejícími s  právě probíhající prusko-
rakouskou válkou. Tuto bezesporu důleži-
tou historickou událost Luisa líčí výhradně 
z hlediska jejího dopadu na rodinu. Hálovi 
se během jediného roku dvakrát stěho-
vali, nejprve do Chrudimi, kam otec vedl 
zemský soud, odtud v říjnu 1866 do Prahy. 
Tam vedli život přiměřený bývalému státní-
mu úředníkovi.

Pronajali si prostorný byt na  Františkově 
nábřeží. Synové Josef a  Antonín studo-

vali. Sestry Marie, Johanna a  Luisa, byť 
zejména první dvě nesly odchod z Hradce 
Králové velmi těžce, se pozvolna zapojo-
valy do pražského společenského života. 
Navštěvovaly taneční hodiny, účastnily se 
výletů a slavností, ale mnohé musely kvůli 
nedostatku peněz oželet, např. pravidel-
né návštěvy divadla. Matka zůstala jako 
dosud hospodyní, Luisa ji líčí jako výbor-
nou kuchařku a  ženu, která se cítila nej-
lépe doma, obklopena manželem a dětmi, 
a „veřejnosti věnovala se jen pokud to vy-
žadovalo její postavení a to hlavně dobro-
činné.“ 35

Vzpomínky Luisy Hálové nám umožňují 
učinit si obrázek o pozlátku a realitě života 
v nepříliš majetných úřednických rodinách. 
Navenek bylo nutno zachovat zdání dob-
rých majetkových poměrů, ve skutečnosti 
rodina trvale šetřila. Přitom nepřicházelo 
v  úvahu, aby kterákoli z  dcer pracovala 
mimo domov. Potřeba zachovat požado-
vaný obraz rodiny šla dokonce tak daleko, 
že veškeré opravy a  šití prádla odbývaly 
matka a dcery v noci za malého osvětle-
ní, aby si ničeho nevšimli sousedé. Stejně 
tak bylo dcerám odmítnuto zakoupit šicí 
stroj, protože peníze se naléhavě potřebo-
valy na bratrovo studium medicíny. Odů-
vodnění bylo zcela v souladu s dobovými 
zvyklostmi – je nutno se uskromnit, bratr  
vystuduje, zařídí si praxi a bude jeho po-
vinností postarat se o ženské členy rodiny. 
Sňatek všech tří dcer nepřipadal v úvahu 
kvůli nedostatku peněz na  věno, které 
ovšem nápadníci z přiměřené společenské 
vrstvy očekávali. „Sestry, a to hlavně sest-
ra Marie, měly mnoho ctitelů, ale vážných, 
k manželství vedoucích známostí, nebylo. 
Žádný přepych planý se nevedl, maminka 
se tím netajila, že pro dcery jmění nemá, 
a kdo ho nepotřeboval,“ stroze konstatuje 
Luisa.36

V  jejích vzpomínkách nacházíme shodný 
prvek jako v pamětech Marie Gebauerové, 
a  to naprosto kladný obraz rodičů. Otec 
je líčen – v  rozporu s  literární podobou, 
kterou mu vtiskl již zmíněný Vladimír Neff 
– jako člověk zásadový, spravedlivý, zbož-
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ný, vlastenecky smýšlející, milovník četby, 
měl rád ženu i děti. Matka řídila chod do-
mácnosti – vařila, šila, vychovávala děti. 
K dobru jí Luisa přičítá také skutečnost, že 
dobře vycházela s  oběma syny z  otcova 
prvního manželství.

Rodinná situace se výrazně změnila po ot-
cově smrti, právě tehdy se sestry rozhodly 
k  výjimečnému kroku – získat kvalifikaci, 
přiměřené zaměstnání a  nespoléhat jen 
na pomoc bratrů, kterým by dříve či poz-
ději byly na  obtíž. Luisa toto rozhodnutí 
popisuje následujícími slovy: „My jsme tři 
děvčata beze jmění, na  vdavky není po-
myšlení, leda Marie a my máme čekat, až 
se někomu zlíbí pro nás přijít, anebo máme 
čekat, až budou bratři samostatní, aby si 
nás pak z milosti k sobě vzali? To ne, zvo-
laly jsme jedním hlasem, budeme si hledět 
samostatnosti.“ 37 Jejich jediným vzděláním 
však prozatím byly jen kusé a  povrchní 
vědomosti získané soukromými hodinami 
jazyků, v klášterní škole v Hradci a návště-
vou Vyšší dívčí školy v Praze. Marie navíc 
studovala hru na klavír a zpěv a zdokona-
lovala se v šití a vyšívání. Nic z toho však 
samozřejmě nemohlo stačit jako odborná 
průprava.

Díky svým kontaktům s Vojtou Náprstkem 
v Americkém klubu dam, kam je shodou 
okolností uvedla výše zmíněná Věnceslava 
Lužická, dostaly doporučení na  majitele 
obchodní školy Antonína Skřivana. Podle 
Luisiných slov musely nejprve překonat 
odpor příbuzných „z  ohledů kastovních“, 
pak už se mohly začít učit účetnictví u pro-
fesora Josefa Falského, kterého jim Anto-
nín Skřivan doporučil.

Další osudy sester byly již mnohokrát po-
pisovány v  beletrii i  odborné literatuře,38 
proto jen stručně připomeňme, že po ab-
solvování obchodního studia byla Johanna 
zaměstnána v obchodu Jana Neffa, Marie  
a Luisa prozatím zůstávaly doma a věno-
valy se šití. Marie se za majitele obchodu 
v  roce 1872 provdala, Johanna se vdala 
o dva roky později, jejím manželem se stal 
Neffův synovec, obchodní příručí Josef 

Honeiser. Luisa byla do švagrova obchodu 
přijata v roce 1876, nejprve jako prodavač-
ka, o rok později už pracovala jako účetní. 
Jako jediná ze sester zůstala svobodná, 
ale nijak nezatrpkla. Díky svým příjmům 
hodně cestovala, pravidelně pobývala 
v lázních a není pochyb, že spoustu času jí 
zabralo sepisování rodinné historie.

ZÁVĚR
Z obsahu a způsobu, jakým ženy přibližují 
budoucím čtenářům dobové dění, je zřej-
mé, jaké události ve  svých vzpomínkách 
preferují. Nenajdeme zde velké dějinné 
příběhy, informace o politických zvratech 
či válečných konfliktech, pokud se přímo 
nedotýkají osudů rodiny. Naopak boha-
té jsou tyto paměti z  hlediska zachycení 
zdánlivých všedních maličkostí, zazname-
návají i ty nejmenší střípky z rodinného ži-
vota. Opomenout nelze jejich často možná 
záměrný výchovný aspekt, neboť ve všech 
sledovaných vzpomínkách nacházíme ve-
skrze pozitivní obraz rodičů a  líčení klad-
ných sourozeneckých a  příbuzenských 
vztahů. Pomáhají tak dnešnímu badateli 
utvářet obraz životního stylu a jsou beze-
sporu důležitým pramenem pro dnes tolik 
oblíbené dějiny každodennosti.
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SUMMARY
Memories of women from the burgher’s envi-
ronment are a common subject of the research 
worker’s interest. They have a specific predica-
tive value, reflect a life of family, emphasize 
the other priorities (they record above all the 
everyday home rituals). The selected memoirs 
describe atmosphere of the burgher families, 
which differ by professions of their fathers and 
by the financial background and social position 
resulting therefrom. There is an apparent accor-
dance in description of the household function-
ing and characterization of the family relation-
ships. There were appreciated modesty and 
thrift, a role of father, who was the main family 
provider, was  nonomissible, the child’s educa-
tion was relatively strict. Some differences can 
be found in comprehension of the education 
significance and value for female members of 
family. The women’s memoirs helped to create 
an image of the lifestyle and are indisputably 
an important source for the everyday history 
research.
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V  minulých staletích bývali především 
prostí lidé daleko více závislí na počasí než 
dnes. Dovoz potravin z okolních zemí ne-
byl tak rozvinutý a museli být proto ve vel-
ké míře soběstační. Pokud tedy zasáhla 
jejich pole povodeň nebo vichřice, moh-
la jim způsobit značné existenční potíže. 
Ve  Státním okresním archivu v  Mikulově 
je uložena nejstarší kronika malého jiho-
moravského městečka Podivína, zvaná 
„Letopis města Podivína“, která nám může 
přiblížit, jak na tuto obec živelné pohromy 
především v 19. století doléhaly.

Podivín najdeme na severním okraji Led-
nicko-valtického areálu asi 10 km severně 
od Břeclavi, rozkládá se na plošině zveda-
jící se z bažinaté nížiny u řeky Dyje severo-
východním směrem. Samotné město leží 
ve  středu katastru na  vyvýšenině, obklo-
peno zahradami, na ně v 19. století od se-
verozapádu navazovala orná pole, na zá-
pad a  jih od  města se rozprostíraly pas-
tviny, louky a bažiny táhnoucí se od řeky 
Dyje. Na jihu katastru se nacházel rybník, 
oddělující od města skupinu domů se za-
hradami a malou částí orné půdy, k nimž 
byl přístup pouze po mostě. Podle výsled-
ků katastrálního měření pro stabilní katastr 
byla ve 40. letech 19. století celková roz-
loha Podivína 3 318 jiter a 488 čtverečních 
sáhů – tedy 1 909,68 ha.1

V roce 1840 žilo v Podivíně necelých 2 000 
obyvatel (1913). Křesťanů bylo 1 447, Židů 
466.2 Židovská komunita byla poměrně 
velká a žila v Podivíně odedávna, předpo-
kládáme ji již ve 14.–15. století. Židovská 
čtvrť se skládala ze dvou zcela odděle-
ných lokalit: Z dolní části jižně od náměstí 
ve svahu nad potokem Trkmankou (dnes 
ulice Dolní valy) a  z  horní části ležící se-
verně od  náměstí (Horní valy). Lze před-
pokládat, že původním jádrem byla Dolní 
židovská čtvrť, v níž se nacházela většina 
institucí včetně synagogy.3

Tolik obecně o Podivínu. V okresním archí-
vu v Mikulově se zachoval nejstarší Leto-
pis města Podivína, založený v roce 1848 
tehdejším starostou Pavlem Kudlíkem. 

„... STRHLO SE  
UKRUTNÉ POVĚTŘÍ...“

Živelné pohromy 
perem podivínských 
kronikářů

Kamila Svobodová
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Že je však kronikářská tradice v Podivíně 
mnohem starší, svědčí první zápisy v něm, 
které pocházejí ze starší nedochované 
kroniky, počínají rokem 1705 a  pokraču-
jí až do roku 1847. Zmiňovaný Letopis je 
psán česky, kromě období let 1851–1864, 
ty jsou německy, a končí rokem 1939.4

Živelné pohromy, které jsou v  Letopisu 
podrobně popisovány, především v  jeho 
starší části, lze rozdělit na několik druhů. 
Je to požár, vichřice a  povodeň. Velmi 
nepříjemný dokázal být také mráz, pokud 
přišel v netypickou dobu. 

Požár se v  Podivíně během 122 let, kdy 
máme o něm zmínky (1745–1866),5 obje-
vuje celkem dvacetdevět krát, často je to 
několikrát během roku. Například v  roce 
1857 navštívil Podivín červený kohout 
celkem třikrát – v dubnu, červenci a listo-
padu. Není však úplně pravda, že požáry 
vznikaly nejčastěji v židovské čtvrti, jak se 
někdy tvrdí. Domky židovských obyva-
tel sice byly k sobě hustě nalepeny, byly 
postaveny z  nekvalitních materiálů, plné 
přístaveb a nástaveb a navíc také neměly 
chlévy, stodoly, dvory ani vjezdy pro po-
vozy jako domy křesťanské,6 z celkového 
počtu 29 požárů ve  sledovaném období 
tam vznikly pouze čtyři. Ani křesťanské 
domy ale nebyly požáru vzdorné. Navíc 
byly pouze některé z nich postaveny z pá-
lených cihel a většina měla doškové stře-
chy ze slámy. Až v průběhu 19. století byly 
novostavby pokrývány pálenou krytinou, 
čímž se mělo snižovat nebezpečí požá-
ru. Mnoho obyvatel města dávalo pálené 
tašky na svou střechu po velkém požáru 
v roce 1817.7 V roce 1842 bylo v Podivíně  
pojištěno proti ohni 148 domů z celkových 
313, tedy téměř polovina.8

 Z již zmíněných 29 požárů byly skutečně 
velké pouze čtyři. Nejstarším dochovaným 
požárem je ten z  roku 1745, kdy vzešel 
oheň z dolní židovské ulice, shořela téměř 
celá židovská obec a skoro celé náměstí 
včetně radnice. Celkový počet zničených 
domů bohužel letopis nezaznamenává.9 

Druhým velkým požárem (myšleno chro-

nologicky) byl již zmiňovaný z roku 1817, 
který vzešel shodou okolností také z  ži-
dovské obce, tentokrát však z horní ulice. 
Tehdy shořela k nesmírnému žalu Podiví-
ňanů dokonce i hospoda. K vůbec největ-
šímu požáru ve sledovaném období došlo 
v  roce 1825, byla to skutečná tragédie. 
Začalo hořet v  jednu hodinu po  poled-
ni v  č.p. 32 u Štěpána Hanzalka a  vinou 
silného větru lehla popelem opět celá ži-
dovská obec, horní i dolní ulice, čtvrť Ry-
báře, ležící na okraji města u řeky směrem 
na Lednici, dohromady shořelo 96 domů, 
třetina města. Tento požár zapříčinil do-
konce i pět obětí na životech. Uhořely při 
něm dvě křesťanské ženy a jedna židovská 
se dvěmi dětmi.10 K  poslednímu velkému 
požáru došlo 30. března 1848, kdy shořelo 
osm domů, nebyl už tak hrozný.11

Při listování letopisem zaujme, že nejčas-
těji docházelo k požárům v letech 1856 – 
1866, tedy v  posledních jedenácti letech 
ze sledovaného období.12 Pak už v kronice 
nenajdeme ani jeden. V těchto letech však 
v Podivíně došlo celkem k deseti požárům 
z  celkovým 29 za  sledovaných 118 let. 
Dobrovolný hasičský sbor byl ustaven až 
v  roce 1887, až po  dostavbě cukrovaru 
a škrobárny a především až po dostavbě 
železnice. Chtělo by se říci, až v době, kdy 
už bylo z hlediska potencionálních akcio-
nářů, majetnějších občanů (a také vlastní-
ků moderních domů, lépe zabezpečených 
proti požáru), co hasit.

Druhou živelnou pohromou, kterou kroni-
káři do svých děl s oblibou zapisovali, byla 
vichřice. Nejstarší zaznamenanou vichřicí, 
neboli ukrutným povětřím, jak ji kronikář 
pojmenoval, byla ta z  roku 1823, kdy vi-
chr vytrhával stromy i s kořeny a na věži 
utrhl celý roh.13 Největší vichřice ale přišla 
14.  srpna 1890 o  šesté hodině odpoled-
ne. 

„...staleté duby v  lese vyvalila a  topole 
na silnicích buď i s kořenem ze zemi vyta-
hovala, buď při zemi v tloušťce až 1 m ulá-
mala větve jako lidské tělo silné a daleko 
do polí odnesla. Obilí, které dosud v man-
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delích venku leželo, rozmetlo, že nezůstalo 
známky, kde který mandel stál. Snopy pak 
jako by se propadly a nikde k nalezení ne-
byly. Střechy otrhala ba i báň s křížem věže 
zvalila. Báň věžní odnesla až k Nové ulici, 
načež tato přes Novou ulic až do příkopu 
u topolové školky zakoulela...“ 14

Podobně ničivé následky mohla mít i po-
řádná bouřka, například ta, která se nad 
Podivínem rozpoutala 10. května 1867. 
O půl třetí odpoledne se od Pálavy přiří-
tila „...strašlivá bouře, která pak nad na-
ším městem strašlivě burácela, že asi osm 
nebo devětkrát udeřilo do našeho chrámu 
Páně...“ Blesk vjel do rohu střechy u hru-
bého oltáře, rozpoltil rám z  okna, opá-
lil zlacení obrazu Panny Marie a  dalším  
oknem vyjel ven. Rozbilo se sedm oken-
ních tabulí. Téměř okamžitě uhodil blesk 
také do rohu věže.15

Další pohromou, která mohla význam-
ně poničit statky vezdejší podivínských 
občanů byla povodeň; mohla je během 
několika hodin připravit také o celou úro-
du. V  době neexistující humanitární po-
moci jistě hrozná představa. V roce 1879 
po vydatných deštích vystoupila řeka Dyje 

v červnu ze svých břehů do té míry, že za-
plavila všechny níže ležící pozemky a zni-
čila polní plodiny a seno za 300 000 zla-
tých. Zanechala po  sobě všude spoustu 
bláta a hnijící zbytky cukrovky, kterou byla 
zaplavená pole především osázená. Takže 
Podivíňané museli svá pole nejprve znovu 
zorat a pak znovu cukrovku zasázet. Ku-
podivu, jak píše kronikář, znovu zasázená 
řepa byla větší než ta původní, která povo-
deň přestála.16

V  následujících deseti letech navštívila 
povodeň Podivín celkem šestkrát, takže 
stále zaplavovaná pole přestala rodit a rol-
níci museli stále znovu čistit a opravovat 
louky. Další velká povodeň přišla do Podi-
vína v březnu roku 1900. V důsledku dlou-
ho trvajících dešťů vystoupila voda z Dyje 
tak vysoko, že zatopila celou jednu čtvrť 
(Rybáře), její obyvatelé ji houfně opouš-
těli a hledali záchranu uvnitř města. Také 
v  květnu roku 1910 se Dyje rozvodnila 
a zaplavila celkem 650 ha luk a orné půdy. 
Voda však rychle opadla a pole byla znovu 
obdělána.17 

Největším problémem neustále se opakují-
cích povodní byla regulace říčky Trkmanky 

Podivín v roce 1877. Fotoarchiv autora.
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a především řeky Dyje. Zatímco Trkmanka 
byla zregulována v  letech 1921–1923,18 

otázka Dyje se vyřešila až v  polovině 
30. let stavbou Vranovské přehrady. Neu-
stálé povodně byly také jedním z důvodů 
její stavby.19

Poslední pohromou, která několikrát 
v 19. století potrápila obyvatele Podivína, 
byl mráz přišedší v neobvyklou dobu. Za-
tímco v lednu či v únoru nikoho nevyvedl 
z míry, pokud přišel na konci března, jako 
v roce 1853, kdy také sněžilo, či dokonce 
později, byla to v tehdejší agrární společ-
nosti skutečná pohroma.20

V  roce 1866, kdy se schylovalo k  válce 
s Pruskem, přišel 23. a 24. května mráz. 
Zmrzlo všechno ovoce, zaseté obilí, bram-
bory i řepa, takže lidé museli znovu sít obilí 
a fazole. Nakonec však vše dobře dopadlo, 
znovu zaseté mělo velkou úrodu, nepoda-
řila se jen proso, pšenice a ovoce.21 Zají-
mavé je, že silný mráz v neobvyklou dobu 
přišel také v  roce 1805, kdy na  Moravu 
ke Slavkovu mířil Napoleon. Tehdy mrzlo 
ještě 24. června v  Kloboukách a  znovu 
před sv. Václavem v Mutěnicích.22 Podivín-
ský letopis se o nich ale vůbec nezmiňuje.

Nejhůře postiženi však bývali lidé pohro-
mami tak říkajíc kombinovanými. Pokud 
byla část města postižena požárem či na-
opak povodní, dalo se to přestát, rodina 
a sousedé si navzájem pomohli, když však 
přišly v únoru velká voda, v dubnu požár, 
v květnu mráz a v srpnu opět požár, jako 
v roce 1856, bylo to vskutku k nevydrže-
ní.23 Navíc v  roce následujícím pohromy 
nepřestávaly: v dubnu požár, další v červ-
nu, v červenci přišla do Podivína bouřka, 
která způsobila opět požár, a  konečně 
v  listopadu opět požár.24 Buďme rádi, že 
jsme dnes v  době protipožárních čidel, 
hydrantů a  hlavně linky 155 podobných 
„radostí“ ušetřeni.
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RESUMÉ
The town of Podivín is situated on the north 
edge of the Lednice-Valtice area, about 10 km 
north of Břeclav. According to the Annals of the 
town Podivín (Letopisy města Podivína), which 
had been founded in 1848 and nowadays are 
deposited in the State District archives, in the 
19th century the town of Podivín was involved 
in the natural disasters, which can be divided 
into three groups: fire, windstorm and flood.  
A frost coming in an abnormal time was very 
unpleasant as well. The most frequent disaster 
in the first half of the 19th century was a fire, 
which visited the town sometimes even sev-
eral times in a year. Report on the last one is 
from 1866. In the second half of the 19th cen-
tury, there were floods, which were the greater 
menace to the town of Podivín. They could 
also deprive the peasants of the whole crop. 
Construction of the Vranov dam in 1930’s was 
a rescue for the whole region, because it had 
regulated the Dyje river flow. The town had also 
been struck by several destructive windstorms. 
In 1890 one of the storms had even blown down 
the cupola with crucifix.      
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ZÁPISKY JOSEFA 
PRUSINOVSKÉHO 
Z HOLEŠOVA

Příspěvek k chovu ovcí 
na konci 18. století

Michaela Kokojanová
Alena Prudká
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Rukopis Josefa Prusinovského z Holešova, 
titulní strana s opisem z dobových kalendářů 
a kresbou znamení „Skopce“. Fotoarchiv 
MJVM.
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Rukopis Josefa Prusinovského z Holešova, letopisecké zápisy o důležitých událostech jeho života 
ve 2. polovině 70. let 18. století, o nemoci a úmrtí matky, o vyúčtování jejího pohřbu. Fotoarchiv 
MJVM.



MUSEUM  VIVUM  2007

70

Rukopis Josefa Prusinovského z Holešova, zápis o úmrtí otce a výdajích za pohřeb, přehled 
narození potomků. Fotoarchiv MJVM.
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Rukopis Josefa Prusinovského z Holešova, záznamy o chovu ovcí v jednotlivých cyklech. Fotoar-
chiv MJVM.
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Rukopis Josefa Prusinovského s jeho podpisem v ševcovských registrech. SOkA Kroměříž.
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PŘÍLOHA Č. 1 – CHOVNÉ CYKLY, VÝNOSY

Chovný
cyklus

Období 
Sedlák-
chovatel 

Počet ovcí 
počáteční

Hodnota   
ovcí

Počet ovcí konečný
Čistý výnos 

za celé 
období

č. ks r          kr d ks r kr d

1.
1791–1794 

(tři roky)
Pavelka 
Tučapy

10 20 
20 

(10 starých, 10 jehňat)
29 

2.
1792–1795

(tři roky)
Jan Cholasta  

Tučapy
 5 11 3

14
(7 starých, 7 jehňat)

10   30

3.
1792–1795
 (tři roky)

Prusnovský  
Tučapy

 5 12 15 10  8 30

4.
1792–1795

(tři roky)
Navrátil
Tučapy

 5 13 45
 9 

(5 starých, 4 jehňata)
12

5.
1792–1795
 (tři roky)

Nohýl 
Tučapy

 5 10 3
12 

17 45

6.
1792–1795
 (tři roky)

Nedbal 
Tučapy

 6   6 30
10  

(6 starých, 4 jehňata)
10 22

7.
1794–1797 

(tři roky)                           
Jan Miklík 

Zahnašovice
 6 11 30

10 
(6 starých, 4 jehňata)

18 30

8.
1794–1796 
(dva roky)

Jura Bartík  6 11
15 

12 

9.
1794–1797 

(tři roky)
Josef Dada  
Jankovice

 4   7 
11 

(6 starých, 5 jehňat)
11 

10.
1794–1797 

(tři roky)
Antoš Zaoral  

Hlinsko
 4   7 

6  (?)
 4 48

11.
1795–1798

(tři roky)
Francek 
Sedlář

 7 14 
9 

(6 starých, 3 jehňata)
11 15

12.
1795–1798

(tři roky)
Josef Nohýl 

Tučapy
 7 14 45

17 
(7 starých, 10 jehňat)

25 

13.
1795–1798

(tři roky)
Jozef Vír  
Tučapy

 4   7 30
12

(6 starých, 6 jehňat)
16 30

14.
1795–1798

(tři roky)

Pavel 
Sklenář 
Žopy

 5   9 
9 (?)

(3 staré, 6 jehňat)
14 51

15.
1795–1798 

(?)
(tři roky)

Navrátil  
Tučapy

 5 12
9 

(6 starých, 3 jehňata)
11 30

16.
1795–1798 

(tři roky)
Pavelka 
Tučapy

 5  9 
8 

(3 staré, 2 jehnice, 
3 jehňata)

12 25 2

17.
1796–1798
(dva roky)

Jan Cholasta 
Tučapy

 5 11
6 

(5 starých, 1 jehně)
13 
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Chovný 
cyklus

Rok Stříž
Množství 

vlny
Podíl 

Prusinovského
Předpokládaná
celková cena

č. f l r kr d r kr d

1. 1791–1794

první  4           2 18  4 36
druhá  5         4 4 3 56  7 52
neurč.  9 2 42  5 24

podzimní 12 3 33  7 6
jarní 10        8 8 3 42  7 24

neurč. počiněná vlna  4 10  8 20 6

2. 1792–1795

první  1 24 1 18 3  2 36 6
neurč.  3 a půl v 39  1      18

podzimní  3 48  1 36
vesní  4  20  1  16 2  2 32 4

podzimní  6 16  1 52 2  3 44 4
vesní  6 20  1 33  3 6

podzimní  8 24  2 9  4 18

3. 1792–1795

první  2  1 24  2 48
vesní  5 a půl w  1 8  2 16

podzimní  5 1w  1 25  2 50
vesní  5        8 8  1    27  2 54

podzimní  8        2      18  4    36
vesní  7        4 4  1 45  3   30

podzimní  8          2         4            

4 1792–1795

podzimní  3 a půl  1 5  2 10
vesní  5 ?  1 22 2  2 44 4
vesní  neurč.          1 39  3 18

podzimní  5 21  1 30  3       

5.
1792–1795

 

první  3  2 6  4     12
vesní  5  1 12  2 24

podzimní  5  1 25 2  2 50 4
vesní neurč.  2 6  4 12

podzimní  7 16  2 19 2  4 38 4
vesní  7 8  1 18  2 36

podzimní (?)  2 30  3         

6.
1792–1795

   

podzimní  2 30             
vesní  2 24 46 2

podzimní neurč.  1 14  2 28
vesní neurč.  1 6  2 12

podzimní  8 16  2 1 2  4 2 4

7. 1794–1797  

letní neurč.
výtěžek pro 

sedláka
vesní  5 8  1 18  2 36

podzimní  8  2 12  4 24
vesní neurč.  4 45  9 30

podzimní  7 8  2  4
zimní neurč.  1 30  2 60

PŘÍLOHA Č. 2 – VÝNOSY Z PRODEJE VLNY – 1. část
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Chovný 
cyklus

Rok Stříž
Množství 

vlny
Podíl 

Prusinovského
Předpokládaná
celková cena

č. f l r kr d r kr d
7. 

pokrač.
1794–1797

zimní neurč.  1 15  2 30
letní neurč.  2  4

8.
1794–1796

            

letní neurč.
výtěžek pro 

sedláka
vesní 7 (?) 16  1 7 2  2 14 4

podzimní neurč.  1 39  3 18
vesní neurč.  2 15  4 30
zimní 11 16  2 52 2  4 44 4

9.
1794–1797
             

letní neurč.
výtěžek pro 

sedláka
vesní neurč. 39  1 18

podzimní  4 11  1 7 2  2 14 4
vesní neurč. 57  1 54
letní  5 24  1 25 2  4 50 4
zimní neurč.  1 7 2  2 14 4
letní neurč.  2 6  4 12

10.
1794–1797
             
             

letní neurč.
výtěžek pro 

sedláka
vesní  3 4 45  1 30

podzimní  3 24 55 2  1 50 4
vesní neurč.  1 7 2  2 14 4

podzimní  4 8  1 3 3  2 6 6
zimní neurč.  1  2
letní neurč.  1 24  2 48

11. 1795–1798

vesní  5  1 15  2 30
podzimní  8 8  2  4

vesní  neurč.  2  4
podzimní  8 16  2 7 2  4 14 4

zimní neurč.  1 15  2 30
letní neurč.  2  4

12. 1795–1798

vesní neurč.  2 12  4 24
letní  8 24  2 23  4 46
zimní neurč.  1 30  3
letní neurč.  3 6  6 12

zimní neurč.  2
40 
(?)

 5
20 
(?)

letní neurč.  4 6  8 12

13. 1795–1798

vesní neurč. 45  1 30
letní  3 24 56
zimní neurč.  1  2
letní neurč.  1 12  2 24
zimní neurč.  1 30  3
letní neurč.  2 24  4 48

PŘÍLOHA Č. 2 – VÝNOSY Z PRODEJE VLNY – 2. část
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Chovný 
cyklus

Rok Stříž
Množství 

vlny
Podíl 

Prusinovského
Předpokládaná
celková cena

č. f l r kr d r kr d

14. 1795-1798

vesní neurč.  1 15  2 30
letní  8 16  2 7 2  4 14 4
zimní neurč.  1 30  3
letní  6  1 48  3 36
zimní neurč.  1 51  3 42
letní neurč.  2 1 2  4 2 4

15. 1795–1798

vesní neurč.  1 30  3
podzimní  5 24  1 24  2 48

zimní neurč. 43  1 26
letní neurč.  1 24  2 48
zimní neurč.  1 34 2  3 8 4
letní neurč.  2 30  5

16. 1795–1798

vesní  5 8  1 18  2 36
?  4 5  1 9  2 18

vesní  5 24  1 22 2  2 44 4
podzimní  5  1 21  2 42
podzimní neurč.  1 15  2 30

letní neurč.  1 54  3 48

17. 1796–1798

podzimní neurč.  1  2
letní neurč.  1 24  2 48
zimní neurč.  1 40 2  3 20 4
letní neurč.  2 21  4 42

PŘÍLOHA Č. 2 – VÝNOSY Z PRODEJE VLNY – 3. část
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Chovný 
cyklus

Prodáno
společně

Vlastní 
potřeba (prodej)

Zisk 
Prusinovského Celková cena 

č. ks ks r kr d r kr d
 1. 5 (2 skopci, 1 beran, 2 staré)  3 54 10 30

8 (3 staré, 5 mladých)  4 15 8 30
 2. 7 (vlastní podíl ovcí) 14 14
 3. 1 (skopec) 3 15
 4. 2 (staré)  3 6
 5. 2 (skopci)  4 4

 2 (nespecifikováno)  1 30 3 (?)
12 (nespecifikováno) 12 24 (?)

 6. 5 (nespecifikováno) 10 36 10 36
 7.  7 (nespecifikováno)  5 30 11

 5 (nespecifikováno)  4 30 9
10 (nespecifikováno)  9 30 19 (?)

 8.   3 (berani)  2 8 1 4 16 2
 7 (nespecifikováno) 13

 9.  3 (jehňata)  2 30  5

 1 (ovca podpálená) 45 45

 9 (nespecifikováno)  7 15 14 30 (?)
10.   2 (jehňata)  1 45  3 30 (?)

 1 (baranec)  1 95 (?)  1 95 (?)
 6 (nespecifikováno)  4  8

11.  9 (nespecifikováno)  6 21 12 14
1 ks (baranec – zabit) 1  1

9 (nespecifikováno)  3 45  7 30 (?)
12. 5 (nespecifikováno)  4 45  9 30

4 (nespecifikováno)  2 30  5
13. 4 (nespecifikováno)  3 15  6 30

1 (jehňajka) 43 43
14. 8 (nespecifikováno)  5 15 10 30
15. 1 (skopec –spolu si zabili)    36
16. 8 (5 ovcí, 3 berani)  3 45 7 30

4 (1 ovce, 3 skopci)  3 45 7 30
17. 2 (skopci – zabili sme si)  1 30

PŘÍLOHA Č. 3 – VÝNOSY Z PRODEJE OVCÍ
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Školní kroniky představují pramen neo-
byčejně bohatý a  mnohostranný. Bohu-
žel jsou však využívány povětšinou jen 
tím nejzákladnějším způsobem, totiž jako 
zdroj informací o školní výchově, o průbě-
hu vzdělávání a s tím souvisejícími problé-
my, o  existenci školy a  postavení učitelů 
v rámci venkovské či městské společnos-
ti. Jistě, i  toto – byť poněkud stereotypní 
– využití má svůj nezpochybnitelný přínos: 
proces vzdělávání patří mezi významné 
atributy vývoje lidské komunity a  sama 
existence školy jako instituce důležitým 
způsobem dokumentuje tvářnost moderní 
společnosti a  její základní vývojové ten-
dence.1 Na druhou stranu je to však ško-
da, protože školní kroniky přinášejí právě 
pro zvolené období mnoho jedinečných 
zpráv a informací, které se bezprostředně 
netýkají života školy, které mohou oboha-
tit naše znalosti, které však často zůstávají 
ležet ladem, stranou pozornosti badate-
le.2

Úkolem této drobné studie je tedy zjis-
tit, jaké zprávy je možné – pochopitelně 
kromě informací o  škole a  vzdělávání – 
na  stránkách školních kronik pro období 
od konce 19. do počátku 20. století nalézt. 
Jinými slovy: pokusíme se určit, co po-
važovali autoři školních kronik – většinou 
nadučitelé či řídící učitelé – mimo údajů 
týkajících se jejich profesního působení 
za důležité či vhodné zapsat, které zprávy 
a z jakých oblastí života je natolik zaujaly, 
že se rozhodli věnovat jim pozornost a zá-
pisem je zpřístupnit dalším generacím. 
Získané informace se následně pokusíme 
roztřídit do  několika základních tematic-
kých okruhů.

Úvodem několik slov k metodě výzkumu. 
Východiskem bádání se stalo celkem pa-
desát svazků školních kronik z Vyškovska 
(zde je míněno jak vlastní užší Vyškovsko, 
tak i  Bučovicko a  Slavkovsko) a  Břec-
lavska, které obsahují záznamy z  konce 
19. a počátku 20. století (přesněji z období 
let 1880–1914 nebo alespoň z  jeho větší 
části).3 K výběru regionů je možno pouze 
poznamenat, že úkolem výzkumu neby-

LID JE TU DOBRÝ; 
VZDĚLÁNÍ NEMILUJE

Obraz života  
venkovského lidu  
na Vyškovsku a Břeclavsku 
na přelomu 19. a 20. století 
ve školních kronikách

Karel Mlateček
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lo postihnout případné teritoriální rozdíly 
ve vedení či obsahové struktuře školních 
kronik (to by na  tak malém prostoru ne-
bylo jednak možné a  jednak ani účelné), 
dva sousedící okresy byly zvoleny pouze 
proto, aby vzorek použitých svazků byl 
rozsáhlejší. Je třeba ještě podotknout, že 
se jednalo o kroniky venkovských škol, ni-
koliv městských, kde je charakter zápisů 
i informací poněkud jiný.

Také zkoumané období nebylo určeno ná-
hodně. Právě v 70. a 80. letech 19. století 
se v  regionu poprvé setkáváme s  kom-
plexně vedenými školními kronikami; za-
chovaly se pochopitelně i svazky popisují-
cí starší období, avšak struktura, množství 
i  kvalita zápisů je často velmi rozdílná. 
V  poslední třetině 19. století také vzniká 
celá řada nových samostatných škol (čas-
to se tak děje v menších obcích, které byly 
dříve přiškoleny k větším školám) a počet 
vedených i  dochovaných školních kronik 
prudce vzrůstá.

Je třeba rovněž si uvědomit jedinečnost 
informací, které školní kroniky v uvedeném 
období mnohdy poskytují. Obecní kroni-
ky byly většinou zakládány až v průběhu 
dvacátých let 20. století nebo i  později; 
popudem byl většinou až příslušný zákon. 
Se staršími svazky kronik vedenými z pří-
mého popudu obce se ve  venkovském 
prostředí setkáváme jen ojediněle (jiná je 
situace ve  městech), také ryze soukro-
mých kronik je nemnoho a  většinou jsou 
pro badatele jen velmi těžko dostupné (jen 
zcela výjimečně jsou uloženy v archivech). 
Prakticky totéž je možno říct o kronikách 
spolků, které ve  větší míře vznikají právě 
na přelomu 19. a 20. století: pokud se tyto 
cenné archiválie vůbec zachovaly, jsou 
velmi často drženy v  soukromých rukou. 
Samozřejmě existují četné materiály ulo-
žené v  historických archivech obcí, tedy 
dokumenty vzniklé především z  úřední 
činnosti představitelů jednotlivých vsí. Tyto 
prameny – již právě jen proto, že se ve-
směs jedná o písemnosti úředního charak-
teru – však poskytují pouze omezený, úzce 
ohraničený pohled na historický vývoj jed-

notlivých sídel; celou řadu důležitých nebo 
zajímavých aspektů, které dotvářejí kolorit 
a  specifikum vesnické společnosti, proto 
ponechávají zcela mimo svou pozornost. 
Právě v tomto ohledu se pak ukazuje ne-
zastupitelnost školních kronik – a  to až 
do  období vzniku obecních kronik, tedy 
do dvacátých let 20. století.

Existuje ještě třetí důvod výběru zvolené-
ho období – a tím jsou samotní tvůrci a pi-
satelé školních kronik. Právě v  této době 
se nadučitel velmi často stává výrazným 
kulturním elementem v  životě venkovské 
společnosti (byť se toto postavení neod-
ráželo v  jeho ekonomickém ohodnocení), 
stává se iniciátorem kulturního a  spole-
čenského života. V tomto smyslu má také 
nadučitel či řídící učitel do  určité míry 
výsadní postavení. Není bezesporu ná-
hodou, že se i  v  tomto prostředí objevují 
osobnosti, které svým vzděláním nebo 
kulturním i  životním rozhledem vysoce 
překračují rámec nejen svého působiště, 
ale i  celého regionu: i  v  nevelkých ven-
kovských školách mnohdy působí učitelé, 
kteří horlivě dopisují do místních tiskovin, 
píší odborné texty a příručky různého za-
měření (od učebnic přes historická pojed-
nání až po  pěstitelské návody) nebo se 
s  větším či menším úspěchem pokoušejí 
o literární díla.

I. světová válka znamenala ve vývoji obsa-
hové struktury školních kronik zcela novou 
zkušenost (byť pro větší část jejich auto-
rů nepřímou). Kroniky se mění, jednotlivé 
zápisy více reflektují evropské události, 
protože na bojištích bojovali a umírali také 
učitelé a místní lidé, mnohdy otcové dětí 
školou povinných. Pisatelé však nezazna-
menávali jen průběh bojových akcí nebo 
události celostátního charakteru (často se 
setkáváme s vlepenými výstřižky z novin), 
válečná realita se pochopitelně vícerým 
způsobem odrážela i  v  životě v  týlu, po-
vinnosti spojené s plněním mimořádných 
úkolů daných potřebou válečné ekonomi-
ky se dotýkaly jak života školy, tak i půso-
bení samotných učitelů.
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K  další proměně zápisů školních kronik 
dochází i  po  roce 1918 v  souvislosti se 
vznikem samostatného státu. Zvýrazněn 
je především národní akcent a  význam 
školy a vzdělání, důraz je kladen zejména 
na kulturní, společenské a  také osvětové 
působení školy. Událostem před rokem 
1918 je věnována již jen minimální pozor-
nost a pisatelé školních kronik se k historii 
školy či místa vracejí především v souvis-
losti s oslavami různých výročí.

Podívejme se nyní na  charakter a  struk-
turu zápisů. Kroniky venkovských škol 
byly v  drtivé většině psány chronologic-
ky podle jednotlivých školních roků (tedy 
od září do července), jen zcela výjimečně 
po  jednotlivých měsících nebo souhrnně 
po  kalendářních letech. Obsahová struk-
tura a  rozsah i  řazení jednotlivých zápisů 
jsou dosti proměnlivé. Pisatelé více méně 
dodržovali obecnou instrukci o psaní škol-
ních kronik, která rozdělovala text za kaž-
dý školní rok do čtyř základních oddílů (I. 
Ústrojí čili organizace školy; II. Osobní věci 
učitelské; III. Statistická data; IV. Různé 
události). Je třeba ovšem poznamenat, že 
této osnovy se řídící učitelé či nadučitelé 
drželi velmi volně (a někdy vůbec ne). Čas-
to se setkáváme s  jiným řazením oddílů, 
kdy na  prvním místě byly uvedeny údaje 
o počtu žáků. Také rozřazení jednotlivých 
zápisů do výše uvedených oddílů po strán-
ce obsahové bylo značně variabilní.

Pro lepší orientaci a na  základě srovnání 
většího počtu školních kronik jsme proto 
přistoupili k  jinému (tedy umělému) roz-
řazení zápisů do pěti základních tematic-
kých okruhů:
I.  Statistická data – základní údaje o po-

čtu dětí navštěvujících školu, o počtu 
dětí v jednotlivých ročnících či třídách, 
odchody dětí na jiné školy, procentuál-
ní vyjádření prospěchu atd.

II.  Personálie – složení učitelského sboru 
a  jeho proměny, složení místní školní 
rady.

III.  Průběh školního roku – organizace 
školy, školní oslavy, jednotlivé vzdělá-
vací a kulturní akce, podíl školy na ži-

votě obce, školní výlet.
IV.  Další události spojené se školou – sta-

vební opravy budovy škol, mimořádné 
návštěvy, inspekce, neštěstí spojené 
s životem školy či žáků.

V. Různé obecné události, zajímavos-
ti přímo nesouvisející s  životem školy 
a průběhem školního roku. Tento oddíl 
nás bude zajímat nejvíce.

Opět je třeba upozornit, že výše uvedené 
obsahové rozdělení zápisů školních kronik 
je moderní a  bylo vytvořenou pouze pro 
potřeby našeho výzkumu.

Nyní již k vlastním tématům, která autory 
školních kronik více zajímala a která přímo 
nesouvisela s děním ve škole. Z prostudo-
vaných padesáti svazků jich 29 obsahova-
lo informace o jiných než školních událos-
tech ve větším rozsahu či opakovaně (oje-
dinělé zmínky jsme pomíjeli). Je zřejmé, 
že v  tomto případě záleželo na  každém 
jednotlivci, jakým způsobem pojal vede-
ní příslušné kroniky. Obsahovou pestrost 
ovšem nemůžeme považovat za  znám-
ku kvality či pečlivosti: některé svazky 
byly psány velmi obsáhle, podrobně a se 
smyslem pro detail – a přitom obsahovaly 
záznamy týkající se výlučně školy a škol-
ních aktivit.4 Na druhou stranu je pravda, 
že v  kronikách s  málo propracovanými 
či zcela evidentně strohými zápisy se jen 
zcela ojediněle objevují údaje obecnějšího 
charakteru.

Podívejme se tedy, jaká témata a tematic-
ké okruhy se na stránkách školních kronik 
objevují častěji:
A. Zvyky, tradice, folklór, lidová sloves-

nost (místní pověsti, písně, pohádky, 
pranostiky). Jakým způsobem se slaví 
vánoce, hody, velikonoce, jak probíhá 
svatba; koloběh života v  odrazu lido-
vých zvyků a  tradic. Je třeba si uvě-
domit, že mnoho učitelů vystřídalo více 
působišť, a zájem o tradiční život ven-
kovského lidu a postižení regionálních 
či národopisných rozdílů je proto při-
rozený. Výjimečně se setkáváme i  se 
snahou o srovnání, kdy pisatel kroniky 
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zapsal vzpomínky místních pamětníků 
a následně popsal, jaké zvyky a tradice 
se dodržují v době jeho vlastního pů-
sobení na místní škole (tedy na konci 
19. století) a v období před čtyřiceti či 
padesáti lety (tedy v polovině 19. sto-
letí).5

B.  Archeologické nálezy. Řada učitelů se 
osobně podílela na vykopávkách a sbí-
rala „starožitnosti“ (tedy archeologické 
nálezy a  různé historické artefakty). 
Stačí zde připomenout například jen 
znamenitého archeologa amatéra Aloi-
se Procházku, který působil na  více 
školách na  Bučovicku a  Slavkovsku 
a  který za  sebou zanechal i  rozsáhlé 
a kvalitní odborné dílo nebo dlouhole-
tého učitele v Mouchnicích Ferdinanda 
Fráňu, který své rozsáhlé archeologic-
ké sbírky posléze věnoval Muzejnímu 
spolku v  Bučovicích. Často jsou po-
psány velmi podrobně jak nálezové 
okolnosti, tak i  samotné nálezy. Zají-
mavé je i sledovat, jak pisatelé kronik 
objevené předměty hodnotili a datova-
li.6

C. Více učitelů projevovalo aktivní zájem 
o  ovocnářství, štěpování a  roubo-
vání ovocných stromů nebo o  chov 
včel. Zde musíme brát v potaz jednak 
praktické hledisko, jednak i  fakt, že 
na  konci 19.  století již měly některé 
školy vlastní zahrady. V  tomto ohledu 
také nadučitelé či řídící učitelé zazna-
menávali výkyvy počasí nebo výrazné 
teplotní změny. Naopak je téměř vů-
bec anebo jen zcela okrajově zajímalo 
klasické rolnictví, pěstování obilí, chov 
dobytka. Učitelé prostě nebyli rolníci.7

D. Kulturní život v  obci a  vznik prvních 
spolků. Je to zcela pochopitelný zá-
jem, protože mnoho učitelů stálo 
u zrodu spolků jako zakládající členové 
a později i jednatelé či správcové jmě-
ní. V tomto období se jedná především 
o  spolky čtenářské, ochotnické a  ha-
sičské a dále o potravní či hospodářská 
družstva, v menší míře pak i o spolky 
tělocvičné, které ve venkovském pro-
středí vznikaly většinou až počátkem 
20. století.8

Naopak se téměř vůbec nesetkáváme 
s  poznámkami politického charakteru – 
kromě obligátní a  někdy velmi halasně 
projevované úcty k habsburskému domu9 
– a  pokud nadučitel sám nekandidoval 
do  zemského sněmu jako Josef Hladík 
z Velkých Hostěrádek v roce 1913.10 Prak-
ticky vůbec či jen výjimečně autoři škol-
ních kronik nekomentovali nebo více ne-
zaznamenávali výsledky voleb nebo per-
sonální změny ve vedení obce. Také různé 
„pokleslé“ případy – vraždy, sebevraždy, 
loupeže, neštěstí – bychom povětšinou 
hledali na stránkách školních kronik mar-
ně.11 Snad tyto události, kterými mnohdy 
žila celá obec, považovali řídící učitelé 
za příliš pomíjivé a nehodné zápisu.

Je pochopitelné, že spektrum tematicky 
spíše ojedinělých zpráv je velmi široké 
a souvisí jak s aktuálním děním, tak i zájmy 
pisatele. Někteří autoři školních kronik se 
pokoušeli komplexně postihnout všechny 
aspekty života v  dané lokalitě: na  jedné 
straně tak soustavně překračovali obsa-
hový rámec určený pro vedení školní kro-
niky, na stranu druhou se však jimi vede-
né svazky stávají ojedinělým svědectvím 
o způsobu života, událostech a poměrech 
na  venkově.12 Závěrem (a  namátkou) je 
proto možné uvést krátkou, v jistých ohle-
dech však velmi výstižnou ukázku: zápis 
nazvaný Potírání moru alkoholového je 
ukončen slovy: „Zdejší učitelstvo nehlásí 
se sice úplně k abstinentům, požívá však 
tak málo lihových nápojů, piva a vína, že 
může býti v ohledu tomto zdejším obča-
nům vzorem.“13
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POZNÁMKY
1 K využití školních kronik jako primárního 
pramene pro dějiny školy srov. z poslední doby 
a ze zkoumaných regionů výběrově MLATEČEK, 
K.: Historie školy ve Vážanech nad Litavou. 
Vážany nad Litavou 2000; TÝŽ: Historie školy 
v Podomí. In: Almanach školy v Podomí. Podo-
mí 2003, s. 9–78; MLATEČEK, K. – MLATEČKO-
VÁ, M.: Uherčice. Uherčice 2002, s. 174–209; 
NĚMEČKOVÁ, S.: Škola v Křenovicích. In: Kře-
novice. Uspořádali K. Mlateček a M. Škvírová. 
Křenovice–Slavkov u Brna 2005, s. 317–356; 
k prolínání a prostupování dějin školy (či škol) 
s obecnými dějinami regionu znamenitě VALŮ-
ŠEK, D.: Školy v Jasenné. Jasenná 2005 (byť se 
nejedná o námi zkoumaný regionu).

2 Paradoxně snad nejrozsáhlejší dílo z posled-
ního období, které je věnováno dějinám školství, 
dílo J. Trojana (TROJAN, J.: Kantoři na Moravě 
a ve Slezsku v 17.-19. století. Brno 2000) škol-
ní kroniky v podstatě opomenulo. Přes kladné 
recenze a nezpochybnitelný přínos této mono-
grafie je třeba podotknout, že široký tematický 
záběr monografie převyšuje rozsah možností 
jednoho badatele a vyžadoval by spíše týmové 
zpracování. I proto jsou seznamy učitelů dosti 
mezerovité a bylo by možné je doplnit třeba prá-
vě ze školních kronik.

3 Kroniky jsou uloženy v Moravském zem-
ském archivu v Brně, Státním okresním archivu 
Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna (dále jen 
SOkA Vyškov) a v Moravském zemském archi-
vu v Brně, Státním okresním archivu Břeclav 
se sídlem v Mikulově (dále jen SOkA Břeclav). 
Jednotlivé svazky školních kronik jsou součástí 
příslušných fondů škol, pro zjednodušení však 
bude odkazováno pouze přímo na konkrétní 
kroniky.

4 Příkladem může být např. SOkA Vyškov, Kroni-
ka obecné školy Uhřice 1877–1920, (pro období 
1877–1898), SOkA Vyškov, Kronika obecné ško-
ly Pustiměř 1869–1912 (pro období 1900–1912) 
nebo SOkA Břeclav, Kronika školní obecné školy 
Křepice 1899–1933 (pro období do roku 1914). 
SOkA Břeclav, Školní kronika školy obecné a ná-
rodní Velké Pavlovice 1904–1953 (pro období 
do roku 1914).

5 Srov. např. SOkA Vyškov, Kronika obecné 
školy Křenovice 1890-1904, s. 60–66 (k roku 
1900, lidová slovesnost); SOkA Vyškov, Kronika 
obecné školy Rašovice 1898–1906, nestránko-
váno, text k roku 1900; SOkA Vyškov, Kronika 
obecné školy Otnice 1892–1921, nestránková-
no, text za zápisem učiněným v roce 1902 (byd-
lení, zvyky, kroj); SOkA Vyškov, Kronika obecné 
a národní školy Hodějice 1897-1954, s. 31 (vá-
noce, rok 1896), 37–59 (dětské hry, říkadla, pří-
sloví a pořekadla, pranostiky, za rokem 1898); 
SOkA Vyškov, Kronika obecné školy Vážany 
nad Litavou 1878–1925, s. 50, 51 (zápis k roku 
1900, přísloví); SOkA Vyškov, Kronika obec-
né školy Milešovice 1880–1915, s. 61 (k roku 
1909, místní zvyky). SOkA Vyškov, Kronika 
obecné a národní školy Mouchnice 1878–1938,  
s. 297–299 a zápisy za léta 1902-1904 (číslo-
váno pouze prvních 300 stran); SOkA Vyškov, 
Kronika obecné školy Uhřice 1877–1920, ne-
stránkováno, zápis ke školnímu roku 1898/1899 
(vítání nevěsty) a ke školnímu roku 1900/1901 
(zvyky a obyčeje o svátních) a 1901/1902 (do-
mácí lékařství).

6 SOkA Vyškov, Kronika obecné školy Milešo-
vice 1880–1915, s. 35; SOkA Vyškov, Kronika 
obecné a národní školy Mouchnice 1878–1938, 
nestránkováno, zápis k roku 1913; k působe-
ní A. Procházky v regionu srov. MLATEČEK, 
K.: Nejstarší osídlení regionu. In: Křenovice. 
Uspořádali K. Mlateček a M. Škvírová. Křenovi-
ce–Slavkov u Brna 2005, s. 9–28.

7 SOkA Břeclav, Školní kronika obecné školy 
Vrbice 1902–1920, nestránkováno, zápis za škol-
ní rok 1902/1903 (o přednáškách o ovocnářství, 
štěpování a pěstování stromů); SOkA Vyškov, 
Kronika obecné školy Křenovice 1890–1904,  
s. 36 (k roku 1895), s. 95, 96 (včelín, zápis 
ke školnímu roku 1902/1903); SOkA Vyš-
kov, Kronika obecné a národní školy Hodějice  
1897–1954, s. 118 (včelařství). SOkA Vyškov, 
Kronika obecné a národní školy Mouchnice 
1878–1938, nestránkováno, zápisy za rok 1911, 
1912. SOkA Vyškov, Kronika obecné školy Mi-
lešovice 1880–1915, s. 97 (rok 1913). SOkA 
Vyškov, Kronika obecné a národní školy Nížko-
vice 1892–1950, nestránkováno, zápis ke škol-
nímu roku 1912/1913 (včelařství).
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8 SOkA Vyškov, Kronika obecné školy Křeno-
vice 1890–1904, s. 8, 9, 11 (rok 1890); SOkA 
Břeclav, Kronika obecné školy Velké Hostěrád-
ky 1909–1930, s. 22; SOkA Vyškov, Kronika 
obecné a národní školy Mouchnice 1878–1938, 
nestránkováno, zápis za rok 1911; SOkA Vyš-
kov, Kronika obecné školy Nemochovice 1888 
až 1925, nestránkováno, školní rok 1903/1904; 
SOkA Vyškov, Kronika obecné školy Studnice 
1873–1935, s. 109 (rok 1904); SOkA Vyškov, 
Kronika obecné školy Milešovice 1880–1915,  
s. 61 (rok 1909), s. 73 (rok 1911); SOkA Břeclav, 
Školní kronika obecné školy Kobylí 1898–1912, 
s. 199 (rok 1909). Kronika obecné a národní 
školy Nížkovice 1892–1950, nestránkováno, zá-
pis ke školnímu roku 1907/1908.

9 Srov. např. SOkA Vyškov, Kronika obecné 
školy Krásensko 1906–1920, s. 109–138. SOkA 
Břeclav, Kronika školní obecné školy Křepice 
1899–1933, nestránkováno (pro období do roku 
1914, na více místech za každý školní rok); 
SOkA Břeclav, Kronika obecné školy Bořetice 
1901–1924, s. 2–4, 19, 24, 30, 31, 39, 40, 46, 
50 (vše pro období 1901–1909).

10 SOkA Břeclav, Kronika obecné školy Velké 
Hostěrádky 1909–1930, s. 22, 23.

11 Ale samozřejmě nalezneme i výjimky. Srov. 
např. SOkA Břeclav, Školní kronika obecné ško-
ly Němčičky 1888-1910, kde je na více místech 
věnována pozornost volbám představených 
obce (např. s. 40, rok 1901, s. 58, rok 1907); 
podobně SOkA Vyškov, Kronika obecné školy 
Milešovice 1880–1915, s. 73 (rok 1911), s. 75 
(volba poslance, rok 1911), s. 105, 106 (volby 
do sněmu, rok 1913); SOkA Vyškov, Kronika 
obecné a národní školy Mouchnice 1878–1938, 
nestránkováno, zápisy za rok 1908 (šílenství), 
1912 a 1913 (sebevražda a otcovražda).

12 Srov. např. SOkA Vyškov, Kronika obec-
né školy Rašovice 1898–1906; SOkA Vyškov, 
Kronika obecné a národní školy Mouchnice 
1878–1938, zápisy za období 1902–1914; 
SOkA Vyškov, Kronika obecné školy Milešovice  
1880–1915, zápisy od roku 1902.

13 SOkA Břeclav, Školní kronika školy obecné 
Přibice 1907–1925, s. 58 (k roku 1912).

SUMMARY
The manuscript acquired to a collection of the 
Museum of the South-Eastern Moravia in Zlín 
contains transcriptions of the period calendars 
and astrological texts, as well as of the hygienic, 
veterinary and economic instructions. This 
manuscript had been secondarily utilized for 
the chronicle and economic records of a shoe-
maker from Holešov. He was a guild master and 
his name was Josef Prusinovský (1754–1829). 
Thanks of the fragmentary information about 
the most important events of his life (admission 
into the guild, wedding, death of parents) and 
about his born descendants, which the author 
left behind in manuscript, it was possible to con-
struct a vivid image of his own fate and partially 
of fate of his family, as well as of his property 
relations, in which he lived. Accounting records 
inform about his business activities in sheep 
breeding in the 1790’s. The manuscript records 
inform about position of handicraftsmen at the 
end of the 18th and at the beginning of the 19th 
century in the urban environment and are thus 
a contribution to recognition of diversity of the 
farming methods outside of their own land. 
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„Roku 1805 dně 28. prosince... přimašíro-
valo sem do Boskovic dvě kumpanije fran-
couzských dragonů, však ale koní žádných 
neměli... Byli všichni otrhaní, mundur měli 
tmavý zelený, celý mosazný helmy s koň-
skéma ocasy na  hlavách.“ 1 Těmito slovy, 
napsanými necelý měsíc po  krvavé bitvě 
u  Slavkova, popsal boskovický měšťan, 
řezník Dominik Kučera vzhled francouz-
ských vojáků, kteří toho roku museli 
na  rozkaz svého císaře pochodovat přes 
půl Evropy až na vzdálenou Moravu a toto 
dlouhé tažení završit jedním z  největších 
vítězství svého císaře.

Válka vždy představovala výjimečnou 
událost a jako taková dokázala téměř vždy 
proniknout na  stránky rozličných narativ-
ních pramenů i literárních děl, jakými jsou 
paměti, korespondence či kronikářské zá-
znamy a právě o naposledy jmenované se 
opírá předkládaný příspěvek, snažící se 
postihnout reflexi současníků na  vzhled, 
chování a vystupování nepřátelských vojá-
ků, které během 19. století plány vojevůdců 
poslaly do našich zemí. Zápisy pamětníků 
těchto událostí jsou vítaným a  často vy-
užívaným zdrojem informací o utrpení ci-
vilního obyvatelstva, vydaného napospas 
řádění nepřátelských a často i vlastních či 
spojeneckých vojáků. Doboví pozorovate-
lé ovšem prostřednictvím svých děl umož-
ňují poznat daleko více. Krom tradičních 
škod a nářků na chování mužů v uniformě, 
tvořících samozřejmě hlavní osu vyprávění 
o přítomnosti nepřátelské armády, vypoví-
dají kroniky a pamětní zápisy v neposled-
ní řadě i o názorech, postojích a rozhledu 
lidí, tato literární díla tvořících – v  první 
řadě učitelů, farářů a vzdělanějších měšťa-
nů či sedláků. Kroniky české provenience 
v  tomto směru nijak nevybočují z  evrop-
ského průměru, snad jen se začaly vést 
o něco později, i jejich vypovídací schop-
nost je s nimi srovnatelná.2

Příchod a  chování Francouzů v  letech 
1805 a 1809 a znovu pak Prusů roku 1866 
popsala pochopitelně na stránkách svých 
kronik a  zápisů řada písmáků, lhostejno 
zda z krajin přímo zasažených přítomností 

NEZVANÝ NÁVŠTĚVNÍK 

Francouzský a pruský voják 
pohledem kronikáře

Miroslav Svoboda
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vojska či vzdálenějších, avšak kupodivu 
jen velmi málo z nich zachytilo krom cho-
vání bližší podrobnosti o  svých okupan-
tech. Na mysli máme takové detaily, jaký-
mi jsou zvyky, jména, konkretizace jednot-
ky, či alespoň druh vojska, nemluvě pak 
o  jejich vzhledu. Většina zápisů popisuje 
stereotypně škody, jež nepřátelští vojáci 
jednotlivcům, obci či celému panství (kraji), 
přinesli, za doplnění jejich celkového po-
čtu (někdy též počtu vojáků ubytovaných 
v  jedné chalupě) a obecným konstatová-
ním hrůzného chování, které byli domácí 
obyvatelé nuceni zakoušet. Ti nejsdílněj-
ší pak pro dokreslení atmosféry zachytili 
konkrétní případ střetu Francouze či Prusa 
s místními lidmi, který dnes umožňuje je-
dinečným způsobem poznat chování, vy-
stupování a podobu vojáků nepřátelských 
armád, kteří na Moravu v průběhu deva-
tenáctého století zavítali. Jak se skutečně 
chovali a jak se lišili v rozmezí šesti deseti-
letí Francouzi od Prusů? Jak se jejich cho-
vání, samozřejmě to běžné, neovlivněné 
alkoholem a násilnickými dobyvatelskými 
choutkami, jevilo místním lidem?

Devatenácté století přineslo našim zemím 
v podstatě pouze dva velké válečné kon-
flikty, během kterých se bojové operace 
odehrávaly na domácím území, o  to více 
dokázaly proniknout do kronikářských děl 
lidové provenience. Nejprve to byly na po-
čátku století války napoleonské a  to pře-
devším roky 1805 a 1809, kdy francouz-
ská vojska zaplavila celou jižní Moravu 
a její okolí, podruhé přišli nepřátelští vojáci 
do zemí Koruny české v roce 1866 za prus-
ko-rakouské války. Tehdy byly krom Moravy 
obsazeny zčásti i Čechy (především sever 
a východ) včetně hlavního města. Ponech-
me nyní stranou vlastní průběh válečných 
akcí let 1805, 1809 a 1866, ty jsou dosta-
tečně popsány v literatuře, a obraťme po-
zornost pouze na způsob, jakým kronikáři 
Francouze a Prusy ve svých dílech zachy-
tili a jak o nich smýšleli. Pro počátek deva-
tenáctého století připadají v úvahu kroniky 
obecní, farní a  několik málo rodinných, 
pocházejících v  naprosté většině z  ven-
kovského prostředí vsí či menších měst. 

Po  polovině století se okruh použitých 
kronik, nyní již i tak dost rozsáhlý, rozšiřuje 
o kroniky školní, v dobách napoleonských 
válek ještě vzácných. Z územního hlediska 
je položen zřetel na dnešní okresy Brno-
venkov, Břeclav, Znojmo, Hodonín a Vyš-
kov, tj. území přímo zasažené oběmi fran-
couzskými invazemi, stejně jako pruskou. 
Ideální stav pak nastal v případě, že jedna 
kronika obsahuje zápisy z  let 1805, 1809 
i 1866, pořízené samozřejmě více kroniká-
ři.

Každou zprávu o blížící se válce doprová-
zely zcela přirozeně obavy z věcí příštích. 
V případě Francouzů dlužno poznamenat, 
že ve venkovském prostředí obcí a men-
ších měst vojáky v modrých fracích nikdo 
neočekával jako šiřitele svobody a  ideálů 
francouzské revoluce, o které měl prostý 
člověk jen velmi mlhavé představy, zpro-
středkované navíc zpravidla pouze kaza-
telnou místního římsko-katolického koste-
la, pravdou byl spíše opak. Krom tradič-
ních obav z příchodu vojáků, co všechno 
sní a ukradnou, se zvláště rodiče stracho-
vali o osud malých chlapců, neboť podle 
rozšířené fámy měli Francouzi vraždit malé 
chlapce, aby měl v budoucnu císař nedo-
statek vojáků. Místy se tato pověst rozší-
řila na všechny malé děti.3 Francouzi byli 
vpravdě místy velmi krutí, nicméně k vraž-
dám dětí nedošlo nikde.

Ihned po  svém příchodu oznámili fran-
couzští vojáci své požadavky představi-
telům obecní samosprávy.4 První rekvizice 
měly za úkol uspokojit momentální potře-
bu rychle postupujícího vojska, často také 
obec navštívil pouze zásobovací oddíl, 
a  jejich skladba nebyla tak rozsáhlá jako 
později během dalšího pobytu Francouzů 
v zemi. V naprosté většině šlo, kromě hoto-
vých peněz (tzv. výpalného), o chléb, víno 
a maso. Pokud se purkmistrovi a rychtáři 
podařilo včas požadavky Francouzů splnit 
či usmlouvat snížení (hlavně u hotových pe-
něz), oddíl rychle odtáhl. Několikrát popsal 
kronikář velmi detailně, někdy dokonce 
za použití přímé řeči, již toto první setkání 
s francouzskými vojáky. Text pak obsahuje 
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Příslušník pruského 4. hulánského pluku na kresbě Františka Bezděka z Kobylí. Foto Miroslav 
Svoboda.
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mnoho pozoruhodných detailů, často z ji-
ných pramenů neznámých.5

S  udáním konkrétního druhu vojska se 
na  stránkách kronik setkáme poměrně 
vzácně, prostý člověk neměl možnost se 
s  jednotlivými uniformami seznámit, po-
kud samozřejmě nebyl sám kdysi vojá-
kem, to ale většina kronikářů nebyla, šlo 
většinou o  učitele, faráře nebo bohatší 
sedláky. I  zde ovšem nalezneme několik 
výjimek. Francouzského husara kronikář 
snadno poznal, byl koneckonců velmi po-
dobný husarům vlastním, lišili se v podsta-
tě jen barvou kalhot a kožíšku a symboly 
panovníka a  země. Boskovický kronikář 
Dominik Kučera byl schopen rozeznat 
husary, dragouny, jízdní myslivce (šase-
ry z  francouzského chasseur – myslivec) 
a  dokonce i  příslušníky elitní eskadrony 
husarského pluku, odlišující se od  ostat-
ních kožešinovými kalpaky na  hlavách.6 
Podobně přesně identifikoval první Fran-
couze ve vsi i kronikář z Přibic, kam zavíta-
li jízdní myslivci a posléze kyrysníci („na to 
se do dědiny položily 3 compaq. pěchoty 
a  1 compa: Cawalerii a  sice Kyrysarů“).7 
Naprosto přesně, na  počátek 19. století 
naprosto nezvykle, identifikoval francouz-
skou jednotku František Vrba z  Mutěnic, 
když napsal, že v  září do  vsi vlehl „12 

Ch(as)seur Regiment“, tzn. 12. pluk jízd-
ních myslivců.8

Jeden zajímavý moment ze vztahuje 
na  francouzské kyrysníky. V  roce 1814 
vydal dominikán Aleš Pařízek Biblické 
podání současných událostí, v  němž ná-
zorně dokumentoval za použití biblických 
odkazů jak vše včetně samotného Napo-
leona, bylo již kdysi předpovězeno. Paříz-
kovým spisem se inspiroval pohořelický 
městský písař Alois Josef Wagner, který 
do svého pamětního spisu na události let 
1805 až 1813, nalezeného ve  dvacátých 
letech 20. století v báni kostela sv. Jakuba 
v  Pohořelicích, zařadil odkaz na  novozá-
konní Apokalypsu, knihu Zjevení 9.7 – 11: 
„Ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená vá-
lečná jízda; na  hlavách měly něco jako 
zlaté věnce, tvář měly jako lidé, hřívu jako 

vlasy žen, ale zuby měly jako lvi. Měly jako-
by železné pancíře a jejich křídla hřmotila, 
jako když množství spřežení se řítí do boje. 
A měly ocasy jako škorpióni a v nich žihad-
la, aby jimi trýznily lidi po pět měsíců. Nad 
sebou měli krále, anděla propasti, hebrej-
ským jménem Abaddon (řecky Apollyón) 
– to znamená Hubitel.“ Apokalyptická jíz-
da z uvedené biblické pasáže totiž velmi 
připomíná francouzské kyrysníky s  na-
blýskanými antickými přilbami s  vlajícími 
koňskými žíněmi na  hlavách a  lesklým 
kyrysem na těle. Nejde samozřejmě o re-
flexi konkrétního obrazu odehrávajícího 
se na konci roku 1805 v Pohořelicích, byť 
tudy kyrysníci projížděli, autor pamětního 
spisu, obecní písař Alois Josef Wagner 
tímto způsobem reagoval na přenocování 
císaře Napoleona na pohořelické faře, kte-
ré se mu jistě nesmazatelně vrylo do pa-
měti, stejně jako průchod hlavního voje 
francouzské armády směrem k Brnu.9

Chování vojáků vůči civilnímu obyvatel-
stvu záviselo do značné míry na disciplíně 
konkrétní jednotky, na  autoritě jejího dů-
stojníka i na druhu vojska. Ve francouzské 
armádě prosluli svou divokostí především 
husaři, příslušníci lehkého jezdectva, pů-
vodem z  uherských rovin a  posléze se 
rozšířivšího do  všech armád evropského 
kontinentu. V  pestré husarské uniformě 
začínala svou kariéru řada proslulých ve-
litelů francouzského jezdectva. Svoji divo-
kostí a vědomím určité výlučnosti, ve fran-
couzské armádě plánovitě pěstovaném, 
představovali husaři pro domácí obyvatele 
jednu z nejhorších variant nepřátel. Husa-
ři navíc na své výpravy za kořistí vyjížděli 
daleko od jádra svého vojska a ohrožovali 
místa jinak přítomností Francouzů dosud 
nepoznamenané. Stranou od  míst bojů 
stály v  roce 1805 Drahotuše, Francouzi 
se tam také dostali až 4. prosince v odpo-
ledních hodinách. Oddíl husarů svůj náhlý 
příjezd oznámil střelbou s pistolí a okamži-
tým útokem na zde pobývající Rusy včet-
ně velitele carské gardy velkoknížete Kon-
stantina. Tomu se podařilo uprchnout jen 
díky přestrojení. Po  dílem vyhnání, dílem 
pozabíjení, ruských vojáků přišli na  řadu 
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místní, těm husaři pod pohrůžkou nási-
lí pobrali vše jen trochu cenné. V mnoha 
případech vyhrožovali okamžitým zabi-
tím a  na  důkaz vážnosti svých požadav-
ků přiložili ubohým Hanákům na krk hrot 
zahnuté husarské šavle. Též jídlo požado-
vali nejlepší a  rovněž víno, pivo odmítali. 
Vše doplňovali v hojné míře pálenkou ro-
solkou, po  které byli ještě agresivnější.10 
Ještě o něco hůře se husaři chovali v roce 
1805 v  Boskovicích, rovněž ležících po-
měrně daleko od hlavního francouzského 
stanu. Sem přijel 21. prosince oddíl husarů 
o padesáti mužích. Ti natolik vyváděli, že 
sami důstojníci tři z nich zavřeli do vězení, 
protože v opilosti močili na sochu sv. Jana 
Nepomuckého. Ani toto opatření však klid 
nepřineslo, protože ta „francouzská lot-
rovská zběř“ okamžitě zničila veškeré vy-
bavení obecní věznice. Vojáci totiž rozbili 
kamna, vytloukli okna a pro své pobavení 
začali z oken vězení vyhazovat hořící slá-
mu, kterou museli místní začít hasit.11

Násilně se vůči místním obyvatelům ne-
chovali pochopitelně jen husaři, i když bo-
skovický incident se sochou sv. Jana Ne-
pomuckého se skutečně běžnému modelu 
chování francouzských vojáků, jak jej sou-
časníci zachytili, poněkud vymyká. Z  ně-
kolika dalších konkrétních případů jednání 
Napoleonových vojáků, které byly natolik 
výjimečné, že stály kronikářům za  zazna-
menání, uveďme alespoň ty nejtypičtější 
či naopak nějakým způsobem ojedinělé. 
Mezi tragické patří příběh sedláka Filipa 
Černého z Vranovic. U tohoto nešťastníka 
byl v létě 1809 ubytován Francouz, který jej 
neustále týral, takže celá obec byla svěd-
kem Černého nářků a  planých výhrůžek. 
Francouz však měl nepřátele i  v  řadách 
svých spolubojovníků a  ti se rozhodli jej 
jedné noci potají zabít a nechat ležet v Čer-
ného stodole. Je navíc možné, že voják 
tam zrovna spal. Černý ráno, nic netuše, 
vešel do své stodoly pro seno a okamžitě 
zde uviděl mrtvého Francouze, vyběhl ven 
a začal křičet. Přivolaný důstojník se příliš 
nenamáhal s vyšetřováním, ochotní souse-
dé se navíc bystře rozpomenuli na dřívější 
Černého výhrůžky, a tak byl nešťastný sed-

lák oklikou přes Mikulov odvezen spouta-
ný na brněnský Špilberk, kde byl posléze 
zastřelen. Jen šťastná náhoda zachránila 
tehdy od vypálení celou vesnici.12 Černého 
nevina byla prokázána až později.

Podobně dobyvatelsky jako vranovický 
Francouz se choval Napoleonův voják 
v  Dambořicích. V  selském statku, kde 
byl nakvartýrován, se mu zalíbil „hon-
gač“ – travná plachta uvázaná za „trháč-
ky“ na „roště“ (dlouhý trám pod příčnými 
ve  stropě) ve  světnici, v  níž v  peřině ko-
lébávali děti. Voják poručil hospodáři uvá-
zat na  rošt velkou ložní plachtu, do  té si 
pak každý den po obědě lehl a hospodář 
ho musil za  zpěvu dětských ukolébavek 
kolébat. Po  několika dnech se sedlákovi 
podařilo postěžovat si na vojáka jeho dů-
stojníkům (otázku řeči kronika neprozra-
zuje) a  ti mu poručili, aby pro ně poslal, 
až zase bude vojáka kolébat. Sedlák tak 
učinil, na vojáka v „hongači“ vtrhl důstoj-
ník se silným šípovým prutem plným trnů 
a důkladně jej seřezal.13 Zajímavá je rov-
něž příhoda z Křenovic, byť se přímo netý-
ká vztahu Francouzů k domácímu obyva-
telstvu. Zaujala však, a to celkem právem, 
tamního kronikáře. V Křenovicích, v dom-
ku Ondřeje Spáčila č.p. 65, stojícím u řeky, 
si Francouzi zřídili lázeň, z které pak vybí-
hali nazí k řece, tam se omyli ve studené 
vodě a zase běželi do domku.14 Musel být 
jistě zajímavý pohled na  zimou se tetelí-
cí nahé hrdiny Velké armády, jak spěchají 
zpět do tepla.

Ve všech zkoumaných kronikách a pamě-
tech je zaznamenán pouze jeden jediný 
případ, v  němž francouzští prostí vojáci 
vystupují sympaticky, a to když Jakub Vr-
bas z Klobouk u Brna vzpomínal, jak Fran-
couzi ubytovaní v  městečku po  domech 
houpali na kolenou dvouletého hospodá-
řova synka a naznačovali jeho matce, že 
mají doma také takové malé děti.15 Takové 
jednání prostých vojáků ve vztahu k míst-
ním obyvatelům bylo skutečně výjimečné.

Líčení všech kronik se totiž shoduje na jed-
né skutečnosti. Zatímco řada kronikářů na-
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Příslušník pruského 1. tělesného husarského pluku na kresbě Františka Bezděka z Kobylí. Foto  
Miroslav Svoboda.
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říká na počínání prostých vojáků, slyšíme 
naopak jen ojedinělé stížnosti na chování 
francouzských důstojníků. Charakteristic-
ká je vzpomínka z Boskovic: „Já sem do-
stal do kvartýru pana vochmistra. Ten byl 
dobré člověk; byl staré 31 let a sloužil při 
vojenským stavu dvanácte let.“ 16 Někdy 
si pamětník chválil, i  když je to skutečně 
ojedinělý případ i  francouzské spojence. 
V roce 1809, 17. července, vtáhlo do Šla-
panic 300 mužů  francouzských dělostřel-
ců, a  jedna rota Sasů s  celkem asi 400 
koňmi. Místní farář vzal k  sobě účetního 
jménem Lefebre, k němuž se přidružil sas-
ký poručík jménem Altrock a po několika 
dnech ještě kapitán jménem Alois. Všichni 
tři byli velmi spokojení, zdvořilí a soběstač-
ní lidé a velmi neradi se pobytem na faře 
loučili, když museli uvolnit místo generálu 
Vandammovi. Rovněž dalšího ubytované-
ho, generála Ameliné, si farář, až na drob-
nou výhradu, pochvaloval. „Tento generál 
byl velmi dobrý a přívětivý pán, nikdy nic 
nežádal hrubě, ale přece stále potřeboval, 
abych mu něco opatřil. Téměř denně zval 
mě ke svému stolu a jednal se mnou stále 
se stejnou zdvořilostí.“ 17 Není příliš těžké 
si představit, jak by se generálův přístup 
změnil, kdyby mu farář nevyhověl.

Charakteristika chování důstojníků a čas-
to i  jejich jména se objevují zcela logicky 
v první řadě v zápisech domácích protoko-
lů římsko-katolických far, kde byla za své-
ho pobytu na Moravě řada francouzských 
vyšších důstojníků ubytována. Velmi sluš-
ně se choval na  pohořelické faře maršál 
Murat, maršál Soult ve Velkých Němčicích 
zamezil svévolnému drancování farního 
sklepa (což ovšem nedělal z  náklonnos-
ti k  faráři), důstojníky 17. pěšího pluku si 
šlapanický farář také velmi chválil a ohledy 
na místní obyvatele bral i vojenský velitel 
Vyškova, kapitán 34. pěšího pluku Laut-
rec.18 Snad nejlépe se choval za  svého 
pobytu na faře v Lulči v roce 1805 gene-
rál Edouard-Jean-Baptiste Milhaud, velitel 
brigády lehkého jezdectva bojující v rámci 
2. dragounské divize Muratova jezdecké-
ho sboru. Nejenže zabránil drancování, 
ale pozval každý den faráře na oběd, spal 

s ním v jedné místnosti, po svém odjezdu 
3. prosince vystavil faráři ochranný list, ne-
chal zde jednoho vojáka jako stráž a poz-
ději mu ještě napsal a poděkoval za svůj 
pobyt na lulečské faře.19

Postoj důstojníků k  místním „hostitelům“ 
závisel v prvé řadě na jejich ochotě vyho-
vět francouzským požadavkům. Pokud 
se tak stalo, vše bylo v  pořádku a  uby-
tovaný důstojník se choval zpravidla vel-
mi ohleduplně a slušně. Na druhé straně 
někdy byly požadavky vojáků přehnané. 
Ve Ždánicích si generál Chenieur dal vy-
držovat krom sebe a  svého doprovodu 
ještě 12 psů, s nimiž denně honil v ždán-
ských polích a lesích s četnými důstojníky 
koroptve, zajíce, zvěř černou i vysokou.20 

Rozporuplně je charakterizován divizní 
generál Sébastiani. Podle pohořelického 
faráře Sebastiana Libischera byl přísného 
až surového chování, zatímco podle kuče-
rovského Antonína Maixnera to byl nao-
pak člověk mírumilovný, moudrý, opatrný 
a uhlazený. Jako na  surového a divokého 
naopak vzpomínal Libischer na  generála 
René-Dominique Vandamma, což vzhle-
dem k jeho pověsti, byla patrně pravda.21

Okupační armáda pochopitelně měla, 
již z  pozice vítěze, nárok na  zaopatření 
svých potřeb pící a potravinami. V tom se 
v podstatě nijak nelišili Francouzi na po-
čátku století od Prusů v roce 1866, navíc 
za  napoleonských válek, přesněji řečeno 
v  roce 1805, se požadavky vojáků týkaly 
i  oblečení a  paliva. V  nejedné vsi „vojá-
ci odnesli k ohňům i branky, vrata, pluhy, 
brány a vozy a všechno přikládali...“.22 Vo-
ják počátku 19.  století neměl pro případ 
chladu příliš dobré vybavení, v  zimě se 
také válčilo jen málokdy, takže své přežití 
v zimních podmínkách si musel každý řešit 
sám. Bohužel důležitým prostředkem pou-
žívaným často k proteplení organismu byl 
alkohol, kterého si zvláště Francouzi do-
přávali v hojné míře. Kam přišli, teklo prou-
dem víno (často na  zem z  prostřílených 
sudů) a  kořalka, přičemž obojí agresivitu 
francouzských „dobyvatelů“ zvyšovalo. 
Alkoholem posilnění vojáci, aby získali 
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teplý oděv, na ulici svlékali a zouvali místní 
obyvatele, stejně jako brali šaty v samot-
ných domech. Nářky na krádeže obleče-
ní se ozývají z kronik velmi často („...když 
člověka podkali boty a šaty vyzouvali“). 23 
Francouzi tímto způsobem získávali teplé 
prádlo v Kloboukách, Velkých Němčicích, 
Lanžhotě, Šlapanicích či Telnici a stejně si 
opilí vojáci opatřovali i potraviny nebo píci 
pro koně. V Přibicích Francouzi „byly ve-
selý a dávalo se jim jest a pít, ovšem oves 
a seno pokradli.“ 24

Klimatické podmínky představují význam-
ný činitel ovlivňující chování francouzských 
vojáků v letech 1805 a 1809. Zvýšený po-
čet krádeží a rabování souvisel bezpochy-
by s  nemírným pitím alkoholu, kdy opilý 
voják ztrácel zábrany a přes přísný a často 
trestaný zákaz svévolného plenění, okrádal 
místní obyvatele. Celkem běžně se stáva-
lo, že ukradené věci pak prodávali místním 
lidem zpět. Díky létu v  roce 1809, které 
umožnilo stavět velké polní tábory, ome-
zující styk domácího obyvatelstva s vojáky 
a  také včas uzavřenému míru, proběhla 
válka roku 1809 z pohledu prostého oby-
vatele Moravy mnohem klidněji, tehdy také 
Francouzi i  když „nepřátelé se ... přece 
chovali slušně.“ 25 Krom toho je třeba si 
uvědomit důležitou skutečnost, že za fran-
couzsko-rakouské války roku 1809 zemi 
obsadil v  podstatě pouze jeden armádní 
sbor, navíc pár dní po příchodu francouz-
ské armády bylo vyhlášeno příměří, zatím-
co během třetí koaliční války v roce 1805 
se na jižní Moravě bojovalo, svedla se zde 
rozhodující bitva a pochodovaly tudy tři ar-
mády (Francie, Rakouska a Ruska) o cel-
kové cíle dvou set tisíc mužů.

Nyní se podívejme na  chování a  charak-
teristiku vojáků pruského krále, kteří přišli 
na Moravu po vítězné bitvě u Hradce Krá-
lové v polovině slunného léta roku 1866. 
Úvodem je třeba říci, že postoje a rozhled 
obyvatel moravského venkova byly zce-
la jiné, značně ovlivněné událostmi roku 
1848. Člověk druhé poloviny 19. století 
byl mnohem sečtělejší a  projevoval více 
zájmu o  veřejné věci.26 I  díky tomu jsou 

zápisy z válečného roku 1866 oproti těm 
z počátku století daleko podrobnější, což 
je vidět již na vcelku objektivním vysvětlení 
příčin konfliktu (i  budoucí porážky), které 
obsahuje většina kronik, někdy i  na  úkor 
líčení událostí ve  vlastní obci. Krom kva-
lity však pro tuto dobu pramenný materiál 
vyniká rovněž kvantitou, kronik z  obdo-
bí prusko-rakouské války je již celá řada 
včetně bohatých školních. Nebudeme zde 
věnovat pozornost četným vzpomínkám 
přímo z královéhradeckého bojiště, realita 
na jižní Moravě, zasažené pouze vpádem 
vojska a  ne rozsáhlými bojovými akcemi 
byla poněkud odlišná, nepoměrně méně 
drastická.

Podobně jako v případě Francouzů (tehdy 
ovšem šlo o malé děti a přímo o jejich za-
bíjení), rozšířila se před příchodem Prusů 
mezi prostým lidem fáma o násilném braní 
mladých chlapců na  vojnu, mající reálné 
kořeny ve  válkách o  dědictví rakouské. 
Krom odhánění dobytka a  schovávání 
cenností a potravin se tak místní obyvate-
lé připravovali na příchod nepřítele rovněž 
skrýváním potencionálních rekrutů („mla-
dý lid, ustrašen zprávami znepokojujícími 
o strkání do vojska, prchál před blížícím se 
nepřítelem“).27

V zásadě vypadal příchod pruských vojáků 
stejně jako Francouzů. Pověřený důstojník 
přednesl své požadavky představitelům 
obecní samosprávy, tzn. v této době sta-
rostovi, ten celkové množství rozdělil mezi 
jednotlivá hospodářství a poté na určeném 
místě pověřil některého z  radních jejich 
evidováním a shromažďováním. Obyvatelé 
vsi pak na toto určené místo odnášeli jim 
předepsané potraviny či krmivo pro koně 
a  na  vše si nechali pro pozdější eventu-
ální vyplácení náhrad vystavit stvrzenky. 
Prusové v první fázi vesnicemi a městečky 
pouze procházeli, jen někde přenocova-
li, a  tak se spokojili jen s  jednorázovými 
dodávkami, teprve po  uzavření příměří 
26.  července 1866 byl jejich pobyt delší. 
Cestou domů jihomoravskými lokalitami 
opět jen bez delších zastávek procházeli.
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Prvními pruskými vojáky v  jednotlivých 
obcích byli jízdní hlídky, většinou hulánů, 
o několika málo mužích. Rajhradský kro-
nikář zachoval i  popis jednoho pruského 
hulána: „asi k 5té hodině odpoledne přic-
válal jednotlivý hulán pruský od  císařské 
silnice a zustál před kovárnou Jana Lenka 
státi. Koně měl úplně bez podkov a byl vů-
bec ve velmi sešlém stavu.“ 28 Po předních 
hlídkách přišel teprve hlavní voj, který po-
stupoval výše uvedeným způsobem. Jako 
na počátku století, záleželo na povaze vo-
jáků, respektu důstojníka a na ochotě míst-
ních odevzdávat Prusům jídlo. Na  jedné 
straně si v Rajhradě kronikář posteskl, jak 
„soukromý majetek jim nebyl svatý; co se 
jim líbilo, pobrali a pokradli... V hospodách 
jedli a pili, některý platil – většina ale né. 
Do sklepa vlezli za dne, pobrali plné sudy – 
co nevypili, vypustili. V kupeckých krámech 
to samé. Bránění nebylo možné a  žaloba 
u vyšších důstojníků nebyla nic platná.“ 29 
Na druhé straně většina pamětníků přizná-
vá Prusům dobré způsoby. „Ačkoli Prušáci 
zde jako nepřátelé byli, předce se nemůže 
říci, že se nepřátelsky chovali, když dostali 
jísti a pít, což také měli právo žádati, byli 
upokojeni a nebylo slyšeti, žeby komu byli 
násilí učinili nebo svévolně někoho týra-
li.“ 30 Pamětnice Růžena Slavíková z Čejče 
po pravdě přiznala: „staly se ovšem přípa-
dy, že některý surovec se dopustil hrubos-
ti, ale velitelství, bylo-li žádáno o nápravu, 
zakročilo vždy energicky ve prospěch žalu-
jícího.“ 31 Za zmínku stojí nelichotivá sku-
tečnost, úzce s pruskou invazí související 
a pro naše prostředí do jisté míry bohužel 
charakteristická, že ani společné neštěs-
tí nedokázalo stmelit obyvatele jedné vsi 
a zamezit vnitřním nenávistem a sporům, 
když poštorenský kronikář neopomněl 
zdůraznit, jak „soused na souseda prozra-
zoval, kde si co uschoval.“ 32

Zajímavou příhodu, způsobenou jazy-
kovými bariérami v české vsi, zažila jako 
malá holčička Františka Brázdová, rovněž 
z  Čejče. „Jako ohromné hejno vran za-
plavili Čejč (Prusové, pozn. M.S.). Chodili 
v  tlupách, nahlédali do  chalup a  hleda-
li, kde by se jim líbilo. U  nás to vypada-

lo opravdu chudě, neboť peřiny a šatstvo 
jsme v  truhle zakopali do  země. Jedna 
tlupa o  18 mužích se nastěhovala k  nám 
do světnice. Hned se na mne jeden z nich 
rozkřikl: ‚Topf!‘ Zatopila jsem tedy a hodně 
přiložila, že na ohništi, na němž jsme vařili, 
liša (plamen, pozn. M.S.) vysoko šlehala. 
Ale vojáci pořád nebyli se mnou spokojeni. 
Škubali, strkali mnou až jsem se do pláče 
dala. V tom již také otec vracel se s pole. 
Běžela jsem mu naproti a stěžovala: ‚Bože, 
tatínku, topím, co mohu a ti Prušáci ještě 
nejsou spokojeni!‘ Otec vstoupil do  cha-
lupy a vyslechnuv přání vojáků zasmál se 
srdečně. Dal vojákům, čeho se přáli a bylo 
dobře.33 Malá Františka, znalá pouze češ-
tiny, nerozuměla, že vojákům nešlo o tep-
lo, ale o hrnec, v kterém by si mohli uvařit 
oblíbenou silnou polévku. V jazykově čes-
kém prostředí (např. v  Kloboukách, kde 
byli rádi, že k nim přišlí Prusové pocházeli 
z polsky mluvících částí země)34 měli prostí 
obyvatelé s vojáky pruského krále jazyko-
vé problémy, většina lidí jihomoravského 
venkova ovšem Prusům rozuměla a snaži-
la se jejich požadavkům vyhovět.

Průběhem a  následky se Pruská invaze 
od  Francouzské příliš nelišila. Ze všech 
stran je slyšet nářky nad zabavenými voly 
a  kravami, obilím, brambory, chlebem, 
drůbeží a  samozřejmě pivem a  vínem. 
Jako Francouzi na počátku století, dovedli 
i  alkoholem rozjaření Prusové nechat ne-
vypité víno volně vytékat z  rozsekaných 
a prostřílených sudů volně na zem.35 Ne-
lze také očekávat mezi prostými vojáky, 
lhostejno zda Pruskými, Francouzský-
mi či jinými, příliš velké rozdíly. Přesto je 
u některých autorů, převážně v oblastech 
jazykově německých, vidět snaha vyzdvi-
hovat pruské vojáky a  hlavně důstojníky, 
jako nositele německé kultivovanosti, dů-
kladnosti a  svědomitosti. Německy píšící 
vranovický učitel Dominik Schaner Prusy 
považoval za  lidi slušné a  vzdělané, do-
držující pečlivě zejména šesté a  deváté 
z Božích přikázání.36

Takřka čítankový příklad přináší ve  svých 
vzpomínkách mikulovský rodák Friedrich 
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Schumann, v době pruské invaze šestiletý 
chlapec. Tomu pruský důstojník ubytova-
ný u nich v domě, jak se později ukázalo 
byl jím würtemberský princ August, v roce 
1866 velitel pruského gardového sboru, 
daroval pod dojmem „vzpomínky na vlastní 
mládí“ nejprve stříbrný tolar a posléze mu 
dopomohl k  spravedlnosti, poté co pro-
hnaná hokynářka Annamirl prodala malé-
mu chlapci za  tento tolar necelý kilogram 
třešní v ceně šesti krejcarů, aniž by mu dala 
nějaké peníze nazpět.37 V kontextu tehdej-
šího vlastenectví (dokonce malý Masaryk 
se chtěl dát naverbovat na vojnu proti Pru-
sům),38 navíc posilovaného proklamovanou 
věrností česky mluvících obyvatel monar-
chie trůnu, vyznívá velmi zajímavě soud při-
bického kronikáře, jenž neváhal na stránky 
svého díla zapsat téměř vlastizrádná slova: 
„Rakouské vojsko, zvláště důstojníci, si mo-
hou chování a  jednání Prušáků za  příklad 
vzíti. Při té vzdělanosti, oddanosti a vycvi-
čenosti není divu, že zvítězili.“ 39

Jestliže chování pruských vojáků popisují 
pamětníci téměř stejnými slovy jako vystu-
pování Francouzů, mnohem podrobnější 
jsou zápisy z  roku 1866 ohledně druhu 
vojska, přišlého do jejich domovské obce. 
Řada kronikářů zná nejen přímo jednotku, 
a to velmi přesně (např. „Dne 19. července 
přišlo sem 237 mužů, vezli munuci a pa-
třili ku Munutions Colonne Magdeburger 
Feldartilerie No-4“),40 ale i jméno příslušné-
ho velitele a nikoli jen generálů, jako tomu 
bylo většinou za  napoleonských válek. 
V Citonicích na Znojemsku popsal kroni-
kář dokonce pruskou uniformu: „Oblek 
Prusů: celá Armáda takřka stejně oděná, 
a  sice: na  hlavě takzvaná /:PicklHaube:/, 
tmavomodravý kabát z cihločervenými vy-
ložkami, kalhoty černé s červenými šnury 
a  černé pláště. Důstojnici od  sprostých 
bylo těžko od sebe rozeznat. Zbraně měli 
výborné, jak pěchota, tak jezdectvo, Que-
ry měli tak zvané Jehlavce /:Zündendge-
wehre:/ výborné, kanony nazvice nabijeni 
na  velikém v dobrém stavu, což Rakous-
ko nemělo v takovém stavu.“ 41 Popis sice 
není zcela správný, vojáci měli výložky růz-
nobarevné a pruská děla rozhodně nebyla 

víceraná (co se týče kanónů, byly rakous-
ké lepší), nicméně kronikářův zápis je za-
jímavý z hlediska jeho zájmů a informova-
nosti. Kloboucký Jakub Vrbas si naopak, 
podobně jako čejčská Františka Brázdo-
vá, povšiml pouze příslušníků některého 
z  tzv. „umrlčích“ husarských pluků: „byli 
to husaři, na  čákách mají umrlčí hlavu 
hrozně strašně vypadající, ostatně hezcí 
chlapíci.“ 42 Nejdále v  zachycení podoby 
pruských vojáků z  roku 1866 však beze-
sporu zašel kronikář z Kobylí na Břeclav-
sku František Bezděk, který svou pečlivě 
vedenou kroniku doplnil barevnými obráz-
ky pruského pěšáka, dvou husarů, dvou 
kyrysníků, hulána a dragouna.43

Na konec popisu pruských vojáků by bylo 
neodpustitelné nezmínit jeden velmi výraz-
ný povahový rys, zachycený snad všemi 
kronikami věnujícími se událostem prus-
ko-rakouské války a zejména přítomnosti 
Prusů na jižní Moravě a to rys charakteri-
zovaný současníky jako žravost. „Jenom 
jedno bylo, že Prajzi byli velcí jedlíci. Sněd-
li všechno nač přišli.44 Nejvíce se sháněli 
po  mastném a  po  slepicích.“ 45 Prusové 
po  svém příchodu požadovali pochopi-
telně vše, co v  té době bylo na  venkově 
běžně k sehnání, tehdejší obyvatele však 
udivilo především množství, ale hlavně 
kombinace jídel, které dokázali najednou 
sníst. Nejdříve se napojili mlékem (kyse-
lým i  sladkým) a  pivem, to zajedli slani-
nou, máslem, chlebem se sádlem a vejci, 
k tomu pili víno a kořalku, poté opět na za-
sycení pečeni a brambory, kávu s cukrem 
i bez, kuřecí a husí maso, knedlíky, na ně 
znovu mléko a pivo a opět dokola peče-
ni, tentokrát s kroupami, chléb se sádlem, 
kávu, atd.46 Jinde zase všechny možné 
suroviny dali do jednoho hrnce a uvařili ja-
kousi směs, vzdáleně připomínající hustou 
polévku, dodnes v Německu oblíbenou.

V  souvislosti s  pruskou invazí roku 1866 
nejde nezmínit průvodní jev, spojený prá-
vě s tímto datem a tím je rozsáhlá epide-
mie cholery. Doboví pozorovatelé, které 
na  pruských vojácích upoutalo nesmírné 
přejídání za roztodivných kombinací všech 
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možných potravin, neváhali téměř bez vý-
jimky přiřknout vznik nemoci této pruské 
vlastnosti. Nejen prostí venkované, ale 
ani nikdo jiný tehdy nevěděl, že choleru 
způsobuje mikrob Comma a  Prusové si 
ji donesli s  sebou. Původ epidemie roku 
1866 je třeba hledat v  předešlém roce 
na  Blízkém východě, odkud byla nemoc 
zanesena lodní dopravou do  evropských 
přímořských států. Prusové, kteří ji k nám 
přinesli, se nakazili patrně během poby-
tu ve  spolkové pevnosti Luxembourg.47 
V  očích kronikářů a  ti tlumočili veřejné 
mínění, však pruská žravost představova-
la pádný důvod pro vznik cholery, byť se 
s ní setkali v  roce 1866 již po  třetí – po-
prvé počátkem 30. let 19. století, podruhé 
o čtyři roky později v  roce 1836 a znovu 
pak krátce před polovinou století. Že zde 
tehdy žádní pruští vojáci nebyli a nikdo se 
nepřejídal, žádný z kronikářů neřešil.

Většina záznamů o prusko-rakouské válce 
končí právě epidemií cholery, během níž 
zemřelo mnoho pruských vojáků i místních 
obyvatel. Právě vinou epidemie cholery je 
na moravském jihu rozeseta řada chátra-
jících hřbitovů, pomníků i osamělých hro-
bů  pruských vojáků, zemřelých daleko 
od  vlasti, obětí zákeřné nemoci namísto 
nepřátelských kulek. Po odchodu posled-
ních pruských vojáků si celá zem oddych-
la a čekalo ji dlouhých více jak sedmdesát 
let, kdy na  ni nevkročila s  nepřátelskými 
úmysly noha cizího vojáka. Z  následků 
prusko-rakouské války i  následné epide-
mie cholery se však lidé vzpamatovávali 
ještě dlouho. I  samotné kroniky líčí, jak 
zdlouhavě získávali sedláci od  eráru ná-
hradu za  způsobené škody a  to zdaleka 
ne v téže výši.

Na daném prostoru není možné shromáž-
dit veškerá svědectví o  pobytu Francou-
zů a  Prusů v  našich zemích v  průběhu 
19. století, zvláště vyprávění o jejich cho-
vání a jednání je k dispozici celá řada, pro 
účel tohoto příspěvku byly vybrány jen ty 
nejcharakterističtější. Poněkud jiné je to se 
zachycením podoby konkrétních vojáků, 
určením jednotky či alespoň druhu vojska, 

nemluvě o  jménech. Zde jsou záznamy 
z  roku 1866 mnohem bohatší, ovlivněné 
ve  značné míře změněným životním sty-
lem i  vzděláním a  rozhledem  tehdejších 
obyvatel. Lidé na  počátku 19. století žili 
více uzavřeni ve své rodné obci bez přísu-
nu ověřených zpráv, zprostředkovávaných 
v mladší době novinami. Zřetelné je to ze-
jména v popisu příčin, průběhu a následků 
sledovaných válečných událostí. Hlav-
ní důraz zápisů je pochopitelně položen 
na  zážitky z  vlastní obce, i  když pro rok 
1866 již ne bezvýhradně.

Chování Francouzů a  Prusů se od  sebe 
příliš nelišilo, vždy šlo o dobyvatele, jímž 
byla nepřátelská země vydána napospas, 
shodný názor panuje na stránkách kronik 
a  pamětních zápisů rovněž na  chování 
a  vystupování důstojníků, kteří z  tohoto 
soudu vycházejí, až na pár výjimek, sku-
tečně se ctí. Toto tvrzení je ovšem nutné 
interpretovat s  vědomím panujících okol-
ností, kdy bylo de facto nemožné přáním 
a  nařízením vojáků nevyhovět. V  případě 
jakéhokoli náznaku revolty by se chování 
důstojníků obratem změnilo. Pokud bylo 
vše v  pořádku, neměl důstojnický sbor 
důvod dělat nepříjemnosti. V  celkovém 
srovnání přece jen vyznívá chování prus-
kých vojáků o něco příznivěji. Podle auto-
rova soudu to ale není dáno větší kultur-
ností vojáků pruského krále, jak se snažili 
dokázat pamětníci v  německy mluvících 
oblastech, jako spíše již v roce 1866 pro-
klamované skutečnosti války Němců proti 
Němcům. Pruští vojáci přicházeli do  ob-
lasti, kde řada obyvatel němčinu aktivně 
ovládala, někdy všichni, což jistě příznivě 
ovlivnilo jejich chování vůči místním lidem. 
Ti také zpravidla neměli problémy s oka-
mžitým vyhověním jejich požadavků, kte-
rým rozuměli. Francouz počátku 19. století 
většinou netušil, kde české země leží a ne-
měl důvod, zvláště po  mnohem delším 
pochodu, než jaký absolvovali roku 1866 
Prusové, obyvatele této neznámé země, 
jejichž řeči navíc vůbec nerozuměl, jakkoli 
šetřit. V roce 1805 k vyhrocení nálad navíc 
přispěly zimní měsíce, během kterých vá-
lečná kampaň probíhala.



MUSEUM  VIVUM  2007

104

POZNÁMKY
1  HENZLOVÁ, M.: Ohlasy Velké francouzské 
revoluce a napoleonských válek, II. část, 2. Ku-
čerova kronika. Vlastivědná ročenka OA Blansko 
1990, s. 10–11.

2  MAUR, E.: Kronikářské záznamy lidové pro-
venience jako historický pramen. Historická 
dílna I. Sborník příspěvků přednesených v roce 
2006. Plzeň 2006, s. 83–84.

3  Vrcholem bylo zakopání novorozené Ka-
teřině Weissové z Dambořic vlastními rodiči 
na tamním hřbitově. Holčičce se naštěstí nic ne-
stalo a zemřela v požehnaném věku 88 let v roce 
1893 (HUBER, A.: Vzpomínka na bitvu u Slavko-
va. Od Hradské cesty 1956, s. 41).

4  Patrně podle systému, panujícího ve Francii, 
se Francouzi obraceli vždy jen na zástupce sa-
mosprávy a státní správy a nikoli vrchnostenské 
úředníky. K tomu viz VAŇÁČEK, M.: Francouzo-
vé a Morava v době Velké revoluce a koaličních 
válek. Brno 1965, s. 51.

5  Velmi podrobně popsal příjezd prvních 
Francouzů, i předcházející přípravy, kronikář 
v Přibicích, ležících nedaleko od Pohořelic. Viz 
SVOBODA, M.: Přibice koncem roku 1805. Jižní 
Morava 2006, roč. 42, sv. 45, s. 269–278. Vel-
mi známý je popis návštěvy císaře Napoleona 
na faře v Pohořelicích, zachycený v tamní far-
ní kronice farářem Sebastianem Libischerem. 
Český překlad německého zápisu otiskl poprvé 
SLOVÁK, A.: Bitva u Slavkova. Brno 1898, s. 
23–24. Odtud pak vycházeli v podstatě všichni 
česky píšící autoři.

6  HENZLOVÁ, M.: Ohlasy Velké francouzské 
revoluce, s. 12.

7  Státní okresní archiv Břeclav se sídlem 
v Mikulově (dále SOkA Mikulov), Archiv obce 
Přibice, neusp., pamětní kniha z let 1696–1925,  
s. 272 a 278.

8  Kronika souseda Františka Vrby z Mutěnic 
z let 1757–1847, uložena na OÚ Mutěnice, s. 6.

9  Pamětnímu spisu z Pohořelic se věnoval 
SVOBODA, M.: Pamětní zápis o událostech 

v Pohořelicích v letech 1805–1813. Jižní Mora-
va 2004, roč. 40, sv. 43, s. 300–307. O Paříz-
kově díle KUTNAR, F.: Obrozenecké vlastenectví 
a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a spo-
lečenskému obsahu češství doby obrozenecké. 
Praha 2003, s. 233.

10  INDRA, B. – TUREK, A.: Paměti drahotuš-
ských kronikářů. Olomouc 1947, s. 71–72.

11  HENZLOVÁ, M.: Ohlasy Velké francouzské 
revoluce, s. 12–13.

12  SVOBODA, M.: Vranovice ve válkách 19. 
století. In: Obec Vranovice. Ed. E. KORDIOVSKÝ. 
Břeclav 2007, s. 66–67.

13  PROCHÁZKA, A.: Pověsti, paměti a příhody 
z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska I. Slavkov 
u Brna 1940, s. 97.

14  Tamtéž, s. 98.

15  VRBAS, J.: Pohledy do minulosti Klobouk. 
Edd. H. DVOŘÁKOVÁ – E. KORDIOVSKÝ. Klo-
bouky u Brna 1999, s. 331.

16   HENZLOVÁ, M.: Ohlasy Velké francouzské 
revoluce, s. 10–11.

17  RICHTEROVÁ, H.: Francouzi na Moravě 
ve světle dobových kronik. Protocollum domes-
ticum 1780–1895 (farní kronika Šlapanic). Bul-
letin Československé napoleonské společnosti 
3, 1997, s. 8–9.

18  O Lautrecovi viz PROCHÁZKA, V.: Několik 
dokumentů. In: A. Procházka: Památky z bitvy 
u Slavkova r. 1805. Slavkov 1931, s. 42–47.

19  Důkazy o slušném chování k místnímu 
obyvatelstvu snesl VAŇÁČEK, M.: Francouzové 
a Morava, s. 49–52.

20  PROCHÁZKA, A.: Pověsti, paměti a příhody, 
s. 97.

21  O generálu Vandammovi KOVAŘÍK, J.: Ve-
litelé Grande Armeé v bitvě u Slavkova. In: Třetí 
koaliční válka 1805. Ed. J. Samek. Třebíč 2004, 
s. 216–217.



105

SUPLEMENTUM

22  PROCHÁZKA, A.: Pověsti, paměti a příhody, 
s. 97.

23  Státní okresní archiv Brno-venkov se síd-
lem Rajhradě (dále SOkA Brno-venkov), Archiv 
obce Újezd u Brna, kronika obce 1749–1843, 
fol. 81b.

24  SOkA Brno-venkov, Archiv města Rajhrad, 
kronika města Rajhradu, inv. č. 10a, pag. 92.

25  BÍNA, Z.: Pamětní zápis nalezený při opra-
vě domu v Kovářské ulici ve Znojmě. Ročenka 
Okresního archivu ve Znojmě 1988, s. 41. 

26  KUTNAR, F.: Cesta selského lidu k svobodě. 
Praha 1948, s. 105–109.

27  Prusko-rakouská válka roku 1866. Jižní 
Morava 2006, roč. 42, sv. 45, s.  283; SVOBO-
DA, M.: Vranovice ve válkách 19. století, s. 70 
– Velmi zajímavá, i když poněkud delší přího-
da, rozhodně však stojící za ocitování se v této 
souvislosti stala ve Strážnici: „Když se blížili prví 
pruské oddíly ke Strážnici, roznesla se zpráva, 
že Prušáci chytají mladé a schopné mladíky, 
aby je zařadili do pruského vojska. Jest samo-
zřejmo, že se hrdinové, synové z nejváženějších 
a nejbohatších rodin, jednohlasně usnesli, dáti 
zavčas do zaječích….Otázka kam utéci? Byl tu 
přece náš krásný Mandát, les jakého široko da-
leko nebylo... Maminky napekly buchet, uvařily 
uzeného a pro posilnění hodila se nejlépe slivo-
vice, které také v každé domácnosti bylo dost. 
Až k lesu doprovodila je celá rodina, tam se svý-
mi hrdinskými syny rozloučili. První dny byla 
to veselá vojna, ale když buchty a klobásy po-
znenáhlu mizely, brousili uprchlíci po samotách 
a kopanicích, kopaničáři je laskavě přijali a po-
hostili, arciť jen potud sahala přízeň hostitelů, 
dokud u svých hostů nějaký groš cítili. Od těch-
to lidí dovídali se uprchlíci, co se ve Strážnici 
děje. Marně čekali na zprávu, kolik strážnických 
hochů Prušáci do svých řad odvedli, za to se 
dovídali, že jsou to slušní lidé, kteří se k obecen-
stvu velmi pěkně chovají. Nezbylo tudíž naším 
hrdinům jiného východiska, než vrátiti se domů. 
Pan František Cikánek, bývalý starosta, dodal 
si první kuráže a šel domů, kde byl již nakvar-
týrovaný pruský důstojník. A když se František 
s důstojníkem lépe obeznal, přiznal se, že se 

jich několik skrývalo v lese Mandátu, ze strachu, 
aby nebyli strčeni do pruské uniformy, usmál se 
důstojník a pravil mu: ‚Takových hrdinů nemůže 
náš král potřebovati‘ “ (Prusko-rakouská válka 
roku 1866, s. 301).

28  Prusko-rakouská válka roku 1866, s. 284 – 
Kniha pamětná městečka Rajhradu.

29  Tamtéž.

30   Prusko-rakouská válka roku 1866, s. 289 - 
Pamětní kniha obce Přibice.

31  Prusko-rakouská válka roku 1866, s. 294 
– Pamětní kniha městečka Čejč, též KOL. AU-
TORŮ: Čejč. Dějiny slovácké obce. Čejč 2006, 
s. 187 – Františka Brázdová dále pokračovala: 
„Nejhorší vojáci byli Černí myslivci s umrlčími 
hlavami na čepicích. Jeden z těch žádal u Šolců 
peníze. Šolc, aby získal času, nebyl proti tomu, 
ale nenápadně poslal Frant. Trutmana k předsta-
venému obce K. Černému, aby v jeho prospěch 
zakročil u velitelství. Voják byl stráží odveden 
a za trest v zahradě k sloupku přivázán.“ Autor-
ka měla jistě na mysli některého z dvou husar-
ských pluků s umrlčími symboly na kalpacích, 
viz. pozn. č. 42. Pruští myslivci nosili zelené 
kabáty a šedé kalhoty, na kožených čákách měli 
symbol orlice (TUHÝ, B. – ŠRAMAR, J.: Armády 
Rakouska, Saska a Pruska ve válce 1866. Orga-
nizace, výzbroj a výstroj. Hradec Králové 1990, 
s. 127–128).

32  SOkA Mikulov, Místní národní výbor Poš-
torná, neusp., kronika obce 1866–1946, s. 8.

33  Prusko-rakouská válka roku 1866,  
s. 293–294 – Pamětní kniha městečka Čejč; 
příhoda je přepsána též v KOL. AUTORŮ: Čejč,  
s. 185–186.

34  VRBAS, J.: Pohledy do minulosti Klobouk, 
s. 337–339.

35  Prusko-rakouská válka roku 1866, s. 284 – 
Kniha pamětná městečka Rajhradu.

36  SOkA Mikulov, Národní škola Vranovice, 
neusp., kronika školy z let 1844–1911, s. 250.



MUSEUM  VIVUM  2007

106

37 F. SCHUMANN: Aus den Erinnerungen eines 
Landnotars. Nikolsburg 1929, s. 9–10.

38 KOL. AUTORŮ: Čejč, s. 183–184.

39  Prusko-rakouská válka roku 1866, s. 289 – 
Pamětní kniha obce Přibice.

40  Tamtéž.

41  Prusko-rakouská válka roku 1866, s. 306 – 
Kronika obce Citonice.

42  VRBAS, J.: Pohledy do minulosti Klobouk, 
s. 257. Šlo o příslušníky 1. nebo 2. tělesného 
husarského pluku (TUHÝ, B. - ŠRAMAR, J.: Ar-
mády Rakouska, Saska a Pruska, s. 137). Sou-
dě podle kresby pruského husara 1. tělesného 
husarského pluku, zachyceného Františkem 
Bezděkem v nedalekém Kobylí, operoval v blíz-
kosti Klobouk spíše 1. tělesný husarský pluk ná-
ležející do sestavy 2. pěší divize generálmajora 
von Clausewitze I. armádního sboru generála 
pěchoty von Bonina 2. pruské armády generá-
la pěchoty Bedřicha Viléma, korunního prince 
pruského (BĚLINA, P. – FUČÍK, J.: Válka 1866. 
Praha–Litomyšl 2005, s. 209–210).

43  SOkA Mikulov, Archiv obce Kobylí, neusp., 
příloha ke kronice 1866.

44  Prusko-rakouská válka roku 1866, s. 299 – 
Pamětní kniha obce Prušánky.

45  SOkA Mikulov, Místní národní výbor Poš-
torná, neusp., kronika obce 1866–1946, s. 8.

46  M. SVOBODA: Vranovice ve válkách 19. sto-
letí, s. 71.

47  K původu nemoci viz BOUDA, L.: Cholera 
na Moravě r. 1866. Vlastivědný věstník morav-
ský 18, 1966, s. 206–207. Nemoc se projevuje 
těžkými poruchami trávícího traktu, rychlým vy-
sílením a především velkou úmrtností, pohybu-
jící se kolem 50 % nemocných.

PRAMENY A LITERATURA
Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Miku-
lově:
Archiv obce Kobylí, neusp., příloha ke kronice 
1866.
Archiv obce Přibice, neusp., pamětní kniha z let 
1696–1925, s. 272 a 278.
Místní národní výbor Poštorná, neusp., kronika 
obce 1866–1946.
Národní škola Vranovice, neusp., kronika školy 
z let 1844–1911.

Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem 
Rajhradě:
Archiv města Rajhrad, kronika města Rajhradu, 
inv. č. 10a.
Archiv obce Újezd u Brna, kronika obce 1749–
1843.

Kronika souseda Františka Vrby z Mutěnic z let 
1757–1847, uložena na OÚ Mutěnice.

BĚLINA, P. – FUČÍK, J.: Válka 1866. Praha–Li-
tomyšl 2005.

BÍNA, Z.: Pamětní zápis nalezený při opravě 
domu v Kovářské ulici ve Znojmě. Ročenka 
Okresního archivu ve Znojmě 1988.

BOUDA, L.: Cholera na Moravě r. 1866. Vlasti-
vědný věstník moravský 18, 1966, s. 204–213.

HENZLOVÁ, M.: Ohlasy Velké francouzské revo-
luce a napoleonských válek, II. část, 2. Kučerova 
kronika. Vlastivědná ročenka OA Blansko 1990, 
s. 5–17.

HUBER, A.: Vzpomínka na bitvu u Slavkova. 
Od Hradské cesty 1956, s. 41.

INDRA, B. - TUREK, A.: Paměti drahotušských 
kronikářů. Olomouc 1947.

KOL. AUTORŮ: Čejč. Dějiny slovácké obce. Čejč 
2006.

KOVAŘÍK, J.: Velitelé Grande Armeé v bitvě 
u Slavkova. In: Třetí koaliční válka 1805. Ed. J. 
Samek. Třebíč 2004, s. 205–218.



107

SUPLEMENTUM

KUTNAR, F.: Cesta selského lidu k svobodě. Pra-
ha 1948.

KUTNAR, F.:: Obrozenecké vlastenectví a naci-
onalismus. Příspěvek k národnímu a společen-
skému obsahu češství doby obrozenecké. Praha 
2003.

MAUR, E.: Kronikářské záznamy lidové proveni-
ence jako historický pramen. Historická dílna I. 
Sborník příspěvků přednesených v roce 2006. 
Plzeň 2006.

PROCHÁZKA, A.: Pověsti, paměti a příhody 
z Bučovska, Slavkovska a Vyškovska I. Slavkov 
u Brna 1940.

PROCHÁZKA, V.: Několik dokumentů. In: A. 
Procházka: Památky z bitvy u Slavkova r. 1805. 
Slavkov 1931.

Prusko-rakouská válka roku 1866. Jižní Morava 
2006, roč. 42, sv. 45.

RICHTEROVÁ, H.: Francouzi na Moravě ve svět-
le dobových kronik. Protocollum domesticum 
1780-1895 (farní kronika Šlapanic). Bulletin 
Československé napoleonské společnosti 3, 
1997, s. 6–9.

SCHUMANN, F.: Aus den Erinnerungen eines 
Landnotars. Nikolsburg 1929.

SLOVÁK, A.: Bitva u Slavkova. Brno 1898.

SVOBODA, M.: Pamětní zápis o událostech 
v Pohořelicích v letech 1805–1813. Jižní Mora-
va 2004, roč. 40, sv. 43, s. 300–307.

SVOBODA, M.: Přibice koncem roku 1805. Jižní 
Morava 2006, roč. 42, sv. 45, s. 269–278.

SVOBODA, M.: Vranovice ve válkách 19. století. 
In: Obec Vranovice. Ed. E. Kordiovský. Břeclav 
2007, s. 63–73.

TUHÝ, B. - ŠRAMAR, J.: Armády Rakouska, Sas-
ka a Pruska ve válce 1866. Organizace, výzbroj 
a výstroj. Hradec Králové 1990.

VAŇÁČEK, M.: Francouzové a Morava v době 
Velké revoluce a koaličních válek. Brno 1965.

VRBAS, J.: Pohledy do minulosti Klobouk. Edd. 
H. Dvořáková – E. Kordiovský. Klobouky u Brna 
1999.



MUSEUM  VIVUM  2007

108

SUMMARY
A war always brought harm and distress to the 
civilian population. This had been caused by 
the enemy soldiers, who came to their homes. 
In the South Moravia this situation come true 
three times in the 19th century. It was in the 
years 1805 and 1809, for the last time then in 
1866. The records of chroniclers, who were 
direct participants in those events, represent 
a unique source for study of the enemy soldiers’ 
behavior. There are available many narrations; 
the more detailed are from 1866. The period 
testimonies are in accordance as for the com-
mon soldier’s behavior. They were often violent, 
both the Frenchmen and the Prussians. On 
the contrary, the officers behaved fair keeping  
a sort of moral code. It was, of course, held true 
under conditions that all requirements put on 
the local inhabitants were fulfilled. In spite of  
a certain uncritical tendency in the German 
speaking regions to boost the cultural behav-
ior of Prussians, they really behaved, in com-
parison with Frenchman, more fairly, above all 
thanks of the easier understanding resulting in 
the appropriate considerations.
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Školní kroniky stály až dosud na  okraji  
zájmu  historiků a etnografů. Jejich zájem 
se soustředil spíše na kroniky obecní, kte-
ré však přinášejí materiály zcela rozdílné 
povahy.1

Školní kroniky byly zakládány na počátku 
19. století   2  a byly tak často jedinými pa-
mětními  knihami v obci, vzhledem k tomu,  
že teprve zákon z roku 1920 ukládal každé 
obci za povinnost ustavit kronikáře a zalo-
žit obecní kroniku.3

Dochované školní kroniky jsou většinou 
vedeny od  konce 19. století až do  sou-
časnosti s  přestávkou v  době německé 
okupace. Ve svém příspěvku jsem se sou-
středila  na okrajové obce  západní části 
Prahy, donedávna samostatné, které se 
postupně  stávaly součástí tzv. Velké Pra-
hy a dnes patří k jejímu šestému obvodu.

Zákonem o  vytvoření Velké Prahy 
z  6.  2.  1920 bylo rozhodnuto o  připoje-
ní Břevnova, Bubenče, Dejvic, Liboce, 
Sedlce, Střešovic, Veleslavína a  Vokovic 
k hlavnímu městu, i  když ke skutečnému 
splynutí s Prahou došlo až od 1. 1. 1922. 
V roce 1960 byla ke Praze připojena Ruzyň, 
v  roce 1968 Lysolaje, Nebušice a  Such- 
dol a v roce 1974 Přední Kopanina.

Nejstarší školní kroniky se týkají období 
od konce 19. století do roku 1892. Neby-
ly vázány žádnými předpisy, kaligrafickým 
písmem je psal většinou řídící učitel, moti-
vovaný přitom svými osobními zájmy a za-
ujetím. Mnohé z  nich vynikají proto své-
rázným dobovým koloritem a  nacházíme 
v nich – kromě popisu školních událostí – 
i zprávy významné nejen pro poznání dějin 
obce, ale i způsobu života jejích obyvatel.

Hned na prvních stránkách uvádějí školní 
kroniky práva a povinnosti učitelů i s pří-
slušnou odměnou. Učitel byl vyplácen ne-
jen z pokladny obecní, ale i kostelní, neboť 
k  jeho povinnostem patřilo i  řízení kůru 
farního kostela a  účinkování při různých 
chrámových slavnostech. Variabilní sou-
částí jeho platu bylo školné od dětí, novo-

ŠKOLNÍ KRONIKY 
PRAŽSKÝCH OKRAJOVÝCH 
OBCÍ JAKO ETNOGRAFICKÝ 
PRAMEN  

Věra Thořová
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roční koleda (obchůzka po domech) a tzv. 
štola, poplatek, který dostával od  farníků 
prostřednictvím faráře za  účinkování při 
pohřbech, svatbách a křtech. Kromě toho 
dostával od  obce tzv. deputát – odmě-
nu v  naturáliích. Školní kronika z  Liboce 
z  roku 18754 uvádí opis německy psa-
né, tzv. libocké fasse5 z  roku 1858 (spolu 
s  českým překladem), která je dokladem 
hmotného zabezpečení libockého učitele. 
Školní obvod se skládal z Dolní a Horní Li-
boce, Veleslavína, Vokovic, Ruzyně, Řep 
a Zličína. Podle ní patřilo  libockému učiteli 
pole u škol v plošné míře 1 jitro 780 čtve-
rečných sáhů6, zahrádka u školy v plošné  
míře 670 čtverečných sáhů, deputát ročně 
2 strychy žita7, z  obecních pokladen při-
školených obcí celkem 17 zlatých 40 krej-
carů8, z  pokladny libockého kostela plat 
9  zlatých, z  pokladny řepského kostela 
1 zlatý 12 krejcarů, z košířské kostelní po-
kladny 1 zlatý 12 krejcarů, za odzpívání pa-
šijí 1 zlatý 10 krejcarů, za kostelní slavnosti 
4 zlaté, z tzv. domovských příspěvků (také 
koleda zvaných) 3 zlaté, štola 17 zlatých, 
příspěvek od vrchnosti 5 zlatých, od dětí 
celkem 509 zlatých 10 krejcarů. Suma 
všech příjmů činila 584 zlatých 14 krejcarů. 
Fassi podepsali: Karel Uhlík, farář v Liboci, 
Josef Urban, představený z Dolní Liboce, 
Matěj Vošklivý, radní z Horní Liboce a další 
zástupci přiškolených obcí.

Nejstarší kroniku břevnovské školy9 založil 
a začal psát učitel Václav Pacovský v roce 
1879, kdy postoupil  z místa podučitelské-
ho na učitelské po svém předchůdci Janu 
Bolardovi, zavražděném svým žákem Pe-
trem Kuchařem. Svou kroniku zahajuje re-
trospektivním výpisem z kroniky farní, v níž 
jsou zachycena počáteční léta tzv. normál-
ní školy, vzniklé roku 1785 a zřízené v míst-
nosti propůjčeném klášterem u sv. Marké-
ty poblíž klášterní vrátnice. Navštěvovalo 
ji 27 žáků ze 45 školou povinných. Prvním 
učitelem této školy a  zároveň klášterním 
varhaníkem se stal Jakub Huber. Měl za-
jištěnou stravu z  klášterní kuchyně, roč-
ní plat 44 zlatých a  k  tomu 6 sudů piva, 
6 sáhů dříví a  3 kopy klestu na  vytápění 
školy. Břevnov byl v té době zemědělsko-

řemeslnickou obcí ležící v  malebné kotli-
ně  nepříliš daleko od městských hradeb. 
Teprve v roce 1907 při příležitosti návště-
vy císaře Františka Josefa I. byl povýšen 
na město a v roce 1920 připojen ke Praze. 
Mnohem horší životní úroveň měli podu-
čitelé, jak dokládají zajímavé autobiogra-
fické vzpomínky učitele břevnovské školy 
Václava Pacovského na  krušná poduči-
telská léta ve vsi Podole (dnešním Podolí) 
ve 40. letech 19. století, kdy si musel při-
vydělávat „muzicírováním“ po hospodách 
k  tanci nebo soukromými hodinami, aby 
uživil rodinu. Mezi učitelskými i podučitel-
skými platy byl však v jednotlivých obcích 
značný  rozdíl. Pacovský vzpomíná, že ani 
jeho nadřízený v  Podole, řídící učitel Jo-
sef  Koubek na  tom nebyl ve  40.  letech 
19.  století o  mnoho lépe: „... učitelé žili 
v  prabídném stavu. Sobotáles se živou 
mocí nesešel, jiných příjmů nebylo, jaký 
tedy div, že chtěje sebe s  rodinou uživiti, 
učitel celé noci po Praze s kapelníkem Ter-
glem od ostrostřelců hrával, jeho manželka 
s dcerou a se služkou na zádech zeleninu 
do Prahy zanášela a tak se živiti pomáhala. 
Jak to asi s ubohým podučitelem dopada-
lo! Ani krejcaru služného, jen stravu od uči-
tele. Chtěje míti pár grošů v kapse, tak jako 
na  nějakou tu knihu, na  šaty, nebylo lze 
pomysliti. Musel jsem po škole privát držet 
anebo v hospodě violino II strouhat.“

Bohatější břevnovský chrám sv. Markéty 
mohl břevnovskému učiteli Pacovskému 
zajistit slušnější živobytí, takže se mu toto 
místo zdálo přímo ideální: „Prozřetelností 
boží jsem se dostal dne 10. května 1852 
sem, k sv. Markétě do Břevnova, podrobiv 
se dříve zkoušce z varhan, kteráž zůstávala 
z prelud na pianě před učitelem p. Bolar-
dem. Byl jsem důstojným panem farářem 
P.  Methodějem Fastrem nejdůstojnějšímu 
p.  opatu představen, kterýž mě také při-
jal a  vbrzku samostatné učitelské místo 
na panství přislíbil. Služné obnášelo 33 zla-
tých z  kláštera a  strava od učitele, kterýž 
byl svobodný. Hrát po hospodách bylo mi 
zde přísně zakázáno. Po  dvou neb třech 
letech pobytu obdržel jsem místo varhaní-
ka na Bílé Hoře, služné ročně 30 zlatých... 
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Bych aspoň to nejpotřebnější si zaopatřiti 
mohl, musel jsem tak zvaný privát dávat, 
hudbě po  domě vyučovat až do  9. ho-
din večer. Chodil jsem učiti do  Vokovic, 
Liboce, Motola, Střešovic a  zde. Byloť 
to namáhání, vedlo se mi, mohu říci, ale 
velmi dobře, byl jsem vážen, ctěn a milo-
ván... Obec mi dávala 12 zlatých na palivo. 
Roku 1868 obecní výbor k návrhu důstoj-
ného pana faráře Ondřeje Veselky se usne-
sl školní plat sám vybírati, by ustavičný 
stesk učitele Bolarda na  špatné scházení 
se platu toho přetrhl a  jemu 400 zlatých, 
mně pak 200 zlatých ročně vypláceti bude. 
Jemine, tolik peněz najednou mimo peněz 
z kláštera!!! Což také přijato bylo. P. Bolard 
uvolil mně stravu a  prádlo za  60 zlatých 
ročně dávati. Roku 1871 v  lednu vstoupil 
nový školní zákon v platnost a tu jsem ob-
držel 350 zlatých. Díky Bohu všemohoucí-
mu!“

Kromě vyučování měl tedy učitel ještě 
řadu dalších povinností, a není proto divu, 
že mnozí učitelé ze škol raději odcházeli 
za výhodnějším zaměstnáním, takže brzy 
byl na školách citelný nedostatek kvalifiko-
vaných učitelů. Ještě počátkem dvacátých 
let 20. století se mezi učiteli našli mnozí 
bez jakéhokoli pedagogického vzdělání. 
Byli to většinou absolventi osmi tříd gym-
názií či reálky, jak se dovídáme z jejich ži-
votopisných údajů v kronice. Učitelé, kteří 
bydleli ve  vzdálenějších místech, neměli 
žádné dopravní spojení a  často museli 
dvakrát denně vážit několikakilometrovou 
cestu do  školy pěšky. Někteří se proto 
raději takového učitelského místa vzdali. 
Břevnovská kronika zaznamenává případ 
podučitelky Mathildy Baurové, „kteráž 
dne 3. října 1894 zde vyučovati začala, ale 
z příčin, že obtížná jest k nám cesta, ještě 
týž den místa toho se vzdala.“

Od  roku 1892, kdy byly zemskou školní 
radou10 vydány přesné pokyny, co mají 
školní kroniky obsahovat a byla vypraco-
vána metodika jejich psaní, zaznamenáva-
jí kroniky životopisné údaje učitelů, jejich 
předchozí působiště, nemoci, odchody do 
penze, úmrtí. Tím dostávají školní kroniky 

jednotný charakter a podobají se sobě na-
vzájem jako vejce vejci. I  tak však školní 
kroniky první třetiny 20. století přinášejí  
řadu cenných informací z  oblasti etnolo-
gie. Většinou se školní kronikáři v  úvodu 
obracejí do  minulosti, uvádějí události 
související s historií školy ještě před zalo-
žením kroniky, opisují různé historické lis-
tiny apod. Tak např. v kronice libocké školy 
vedené od  roku 1925, poznamenal řídící 
učitel Antonín Jareš, že v roce 1654 zaslal 
Jiří Linka, libocký učitel a kostelník v jedné 
osobě, žádost s prosbou o přímluvu faráři 
Martinu Galuschiovi v Dolanech, aby uči-
telovy děti, které se narodily ve škole sou-
sedící těsně s  farou, nebyly považovány 
za poddané, ale za svobodné.

Farních škol bylo v minulosti málo, takže 
jejich akční radius byl značně velký. Malé 
děti musely docházet do  školy pěšky až 
8 km, např. ze Střešovic do  Nebušic, 
z  Košíř do Liboce apod.  Vzhledem k této 
vzdálenosti nebyla docházka do školy val-
ná.

Jak uvádí střešovická kronika11, v  zimě 
pro vysoké závěje přestávaly děti do školy 
chodit vůbec. V letech 1790–1848 se liboc-
ká škola snažila tuto nepříznivou situaci 
částečně řešit tzv. exkurentním učitelem,12 
který docházel do Zličína a Řep a v jednot-
livých domech vyučoval jednou za měsíc, 
a to střídavě jednou za dva roky.

Školní kroniky jsou rovněž zdrojem pou-
čení o stavbách školních budov, školních 
zařízení, interiérech tříd, školních pomůc-
kách. Tyto poznámky  jsou často prováze-
ny kresbami a  fotografiemi. Tak ve školní 
kronice Bubenče13 najdeme kresby pů-
vodní bubenečské školy postavené v roce 
1796 na  Kostelním náměstí čp. 8 (dneš-
ní Krupkovo) se stručnou poznámkou, že 
stavení mělo „dvě místnosti a  přístěnek 
s pecí na chleba.“ 

V jedné místnosti se učilo, v druhé byl byt 
pro učitele. Zařízení tříd bylo primitivní.
Dřevěné lavice, stolek pro učitele, výjimeč-
ně skříň, tabule a kachlová kamna na uhlí, 
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která byla po roce 1900 většinou vyměně-
na za modernější železná. Škola na Hlád-
kově, ležící na rozhraní Střešovic a Hrad-
čan, uchovává ve  své kronice14 vzácnou 
fotografii části interiéru třídy z roku 1892. 
Na čelní zdi nad středem jednoduché ta-
bule visí dřevěný kříž a po  jeho stranách 
obrazy císaře Františka Josefa a císařovny 
Alžběty. Od  stropu zavěšená petrolejová 
lampa osvětluje stupínek, na  němž stojí 
v dřevěném podstavci ozdobený vánoční 
strom a pod ním nadílka pro chudé děti: 
vyrovnaná řada vánoček, vedle nichž se 
nezřetelně rýsují části oděvů.

Do  škol nebyl zaveden vodovod, pouze 
na  školním dvoře či na  ulici před školou 
stála studna nebo pumpa, které si osa-
zenstvo školy nesmírně vážilo. Aby pum-
pu na dvoře břevnovské školy nepoškodili 
žáci, kteří se chtěli napít, zakoupila místní 
školní rada „dřevěnou štoudev za  2  zla-
té 50 krejcarů a  plecháček s  řetízkem 
za 40 krejcarů. Štoudev ta umístěna v síni 
mezi 1.  a  2. třídou a  správce školy dával 
každého dne čerstvou vodu do ní přináše-
ti.“ Teprve v roce 1912 byl do břevnovské 
školní budovy zaveden vodovod, ale pou-
ze s říční užitkovou vodou. Do každé třídy 
byl umístěn stolek s umyvadlem, což bylo 
považováno za vrchol hygieny. Kanalizace 
nebyla zavedena. Odpady a fekálie se hro-
madily v žumpě na školním dvoře, které se 
čas od  času musely lopatou vybírat. Vý-
znamnou událostí pro břevnovskou školu 
bylo proto zakoupení řetězového čerpadla 
na vybírání žumpy. Čerpadlo v ceně 50 zla-
tých koupila škola dne 31. 8. 1901. Hygi-
ena ve  třídách však nebyla příliš na výši. 
Svědčí o  tom zákaz plivání na  podlahu 
ve třídách i na chodbách, který 28. 2. 1904 
vydala správa břevnovské školy. Aby to-
muto zlozvyku zabránila, umístila do všech 
tříd a na  chodby plivátka z hrnčírny Václa-
va Klause v Břevnově. Mezi staršími žáky 
se  rozmáhalo kouření, a to nejen na chod-
bách, ale dokonce i ve třídách. Proto vý-
nos okresní školní rady z 13. 9. 1905 školní 
mládeži přísně zakazoval kouření tabáku. 
Třídy byly přeplněné. V  jedné třídě bylo 
v roce 1889 průměrně 79 žáků.

Z  břevnovské školní kroniky je možno 
mezi řádky vyčíst  i sociální skladbu dětí. 
Na  přelomu 19. a  20. století vykazovala 
škola vysoké procento chudých dětí, které 
pocházely většinou z  rodin dělníků, cha-
lupníků a bezzemků. Mnohé z nich si ne-
mohly zakoupit ani ty nejzákladnější školní 
potřeby jako byly sešity.

Proto v  jejich prospěch pořádala škola 
i  jiné instituce dobročinné sbírky a  akce, 
z  jejichž výtěžku tyto potřeby zakoupila. 
Mnohdy se mezi sebou skládali i sami uči-
telé. Tak před Vánoci roku 1880 kronikář 
s potěšením konstatuje: „Konečně musím 
radostně podotknouti, že slovutná Beseda 
v Tejnce darovala 20 zlatých na sešity pro 
chudou mládež školní.“ 15 Ani škola však 
neoplývala penězi a co se týče učebních 
pomůcek, musela spoléhat na  dary růz-
ných dobrodinců. Byla to většinou školní 
rada, složená z nejzámožnějších břevnov-
ských občanů, která každoročně přispěla 
na učební pomůcky či vybavení tříd, v  té 
době značně primitivního. Tak v roce 1880 
kronikář poznamenal: „Známou svou obě-
tavost osvědčila opět zdejší místní školní 
rada, dala totiž zhotoviti do každé třídy po 
jedné skříni za  6 zlatých, zakoupila parní 
stroj pro dítky v ceně 3,60 zlatých a dala 
vycpat ptáka krahujce za 1, 60 zlatých.“

Ještě horší situace byla ve stravování chu-
dých dětí. Mnohé z  nich v  poledne neo-
bědvaly a  nenosily si ani svačinu. V  roce 
1900 se proto břevnovská obecní rada ob-
rátila na zemského místodržitele s prosbou 
o  podporu chudému žactvu. Z  jeho pří-
spěvku 100 zlatých pak zařídila školní ku-
chyň na vyváření polévek pro chudé žáky 
břevnovské školy. Kuchyně spolu s  jídel-
nou, do níž bylo dodáno sedm dřevěných 
lavic a stolů, byla zřízena ve vrátnici břev-
novského kláštera. Vařila se tu polévka pro 
sto nejchudších dětí. Na  provoz  kuchyně  
přispívali zámožní jednotlivci a instituce, ať 
už peněžními částkami či v naturáliích. Byl 
to např. ruzyňský cukrovar, klášter, zálož-
na, zemský místodržitel Karel Coudenho-
ve, kníže Fürstenberg aj. V roce 1906–1907 
bylo přijato od  různých občanů 14 pytlů 
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brambor, 24 kg krup, 4 kg soli, 1½  kg loje. 
Statkář B. Piskáček z  Bílé Hory věnoval 
4 pytle brambor. Polévka se vařila pouze 
v zimních měsících, a to čtyřikrát týdně. 

Stejná situace byla i  v  ošacení. Chudé 
děti chodily většinu roku do  školy bosy, 
v  jednom do  nekonečna vyspravovaném 
oblečení. Škola proto pořádala dobro-
činné sbírky a  akce, jejichž výtěžek byl 
dětem předán při různých příležitostech, 
např. o Vánocích. V roce 1885 z vybraných 
peněz dala zhotovit břevnovská škola 
62 párů bot a zakoupila látku na jupky. Jak 
uvádí kronika, „jupky ušily pak spanilomy-
slné dámy z  dámského klubu matičného, 
který zde v dubnu založen byl, z lásky.“

Chudoba byla také jednou z hlavních příčin 
zanedbávání školní docházky. Břevnovská 
školní kronika  uvádí případy, kdy rodiče 
odcházející za  prací, nechávali děti ško-
lou povinné doma, aby hlídaly své mladší 
sourozence. Jiné zase doma vykonávaly 
jednoduché práce na  výdělek, například 
šily a  obšívaly rukavice. Rodiče raději 
zaplatili pokutu než aby posílali děti pra-
videlně do  školy. Každým rokem na  jaře 
žádali rodiče školu, aby děti uvolnila z vy-
učování na  pomoc při polních pracích.  
Tak např. Okresní školní rada usnesením ze 
dne 22. 4. 1892 povolila břevnovské škole 
„úplnou úlevu v návštěvě školy od dubna 
do 15. července 1892 do konce školního 
roku“ pro 23 dětí. Žádosti se zamítaly, po-
kud šlo o žáky se špatným prospěchem.
Spolu s  břevnovskou školní kronikou je 
v Kulturním centru v Praze-Dejvicích ulo-
žena Hlavní matrika obecné školy v Břev-
nově z let 1878–1889. Je to kniha v tuhých 
deskách o formátu 30 × 40 cm s předtiště-
nými rubrikami, v nichž je zapsáno jméno 
a příjmení dítěte, datum a místo narození, 
náboženství, třída, školní rok a pořadové 
číslo žáka, jméno a  příjmení otce dítěte, 
povolání a  bydliště. Uvádí se zde, kdy 
začal žák školu navštěvovat a  kdy z  ní 
odešel. Z  tohoto na  první pohled suché-
ho přehledu 678 dětí můžeme mezi řádky 
vyčíst mnoho cenných údajů, např. o soci-
ální skladbě žactva. Nejvyšší procento dětí 

v  Břevnově pocházelo z  rodin drobných 
řemeslníků (41,9 %), především zedníků, 
dále tesařů, kovářů, sedlářů, truhlářů, zá-
mečníků, zahradníků apod. Jsou mezi nimi 
i  představitelé dávno zaniklých řemesel,-
jako např. bednáři, kartáčníci, cvočkáři, 
palíři, mydláři, řemenáři, voskaři, barvíři, 
hrnčíři, kávopražiči apod. Druhé místo 
zaujímají děti z dělnických rodin (24,6 %), 
počítáme-li v  to tovární dělníky, nádení-
ky, cestáře, slévače, kameníky (tj. dělníky 
pracující v  lomech) a  cihlářské dělníky. 
Na třetím místě jsou děti z rodin drobných 
živnostníků (9,7 %). Patří mezi ně řezníci, 
cukráři, hostinští, povozníci, hokynáři, kra-
máři, podomní obchodníci a mlékaři, kteří 
brzy ráno v okolních vsích nakupovali mlé-
ko u sedláků a na svých povozech je vozili 
do Břevnova, kde je po ulicích prodávali.

Poměrně velkou skupinu zaujímají polo-
sirotkové, žijící z matčina vdovského dů-
chodu (7,5 %). Dosti početná je skupina 
kočích (6,3 %). Na  děti drobných rolníků 
a zemědělských dělníků (oráčů, čeledínů, 
skotáků) připadají 2,1 %. Zanedbatelná 
není ani skupina služebnictva (1,6 %),  
kam příslušejí děti z  rodin sluhů, služek, 
posluhovaček a  lokajů. Ve dvou výjimeč-
ných případech se setkáme s  povoláním 
„stavitel“ a „správce velkostatku“. Naproti 
tomu zcela bez zaměstnání je 1,2 % otců. 
Ve  dvou případech v  rubrice „povolání 
otce dítěte“ čteme  „žebrák“. Blízko k této 
kategorii má i  „kolovrátkář“ (4 případy).  
Ze školní matriky a výkazů k náboženským 
zkouškám lze vyčíst  i řadu dalších zajíma-
vých údajů, např. o  stáří žáků v  jednotli-
vých třídách, o oblibě křestních jmen v té 
době atd. Ve školním roce 1868–1869 se 
stáří žáků ve druhé třídě břevnovské školy 
pohybovalo od 6 do 12 let. V témže roce 
bylo ve třídě 86 žáků. 

U chlapců vedlo s převahou jméno Josef 
(32), následoval Jan (23), po něm František 
(15). U  dívek na  prvním místě převládala 
Anna a Marie (po 21), následovala Barbora 
(5), Majdalena a Alžběta (po 4). O deset let 
později se pořadí jmen poněkud přesku-
pilo.
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Z celkového počtu 655 dětí bylo u chlap-
ců na  prvním místě Josef (98), za  ním 
František (77), dále Antonín (48), po něm 
Václav (37) a teprve pak Jan (37). U dívek 
je na prvním místě Marie (111), po ní ná-
sleduje Anna (61), dále Josefa (29), Bar-
bora a Františka (po 23) atd. Z celkového 
přehledu je zřejmé, jak koncem 19. století 
ovlivňovala výběr křestních jmen církev.

Postrachem všech školáků, rodičů i učite-
lů byly nejrůznější infekční choroby, k  je-
jichž šíření napomáhaly špatné hygienické 
poměry na školách i v rodinách, nedosta-
tečná výživa i  absence potřebných léků. 
Z  nejobávanějších chorob to především 
byly spála,  neštovice, záškrt, černý kašel, 
dětská obrna, spalničky a  infekční zánět 
mozkových blan. 

Po  vlně každé epidemie zůstalo vždy 
ve  školních lavicích několik míst prázd-
ných. Školní kroniky se hemží smutnými 
zápisy učitelů o  úmrtí malých školáků, 
jejichž život předčasně ukončila zákeřná 
choroba. V roce 1888 vypukly na břevnov-
ské škole neštovice, spála a tyfus a – jak  
poznamenává kronikář – „mnoho školních 
dítek zemřelo.“ Školní statistika břevnov-
ské školy z  roku 1893 uvádí, že z celko-
vého počtu 612 dětí jich ve školním roce 
1891–1892 zemřelo 110, tj. plných 17 %.

Až do  vzniku  Československé republiky 
v  roce 1918 podléhalo vyučování v mno-
hém církvi. Většina žáků, jak uvádějí školní 
statistiky, byla katolického vyznání a výuka 
náboženství byla pro ně povinná. Vyučoval 
je nejbližší duchovní či katecheta.

V době od 1. května do 1. listopadu byli žáci 
povinni zúčastnit se ve  všední dny spolu 
s vyučujícími mše v kostele, v neděli pak 
se svými rodiči. V zimním období docházeli 
do kostela jen v neděli. Vyučování začínalo 
i  končilo hromadnou modlitbou. Školní rok 
býval zahájen  účastí všech žáků i učitelů 
na slavnostní mši v nejbližším chrámu. 

Začínalo se písní Veni, sancte Spiritus 
(Přijď, ó, Duše přesvatý). Na konci školní-

ho roku byla mše ukončena obligátní písní 
Te Deum laudamus (Bože, chválíme Tebe) 
a v závěru rakouskou hymnou. Až do roku 
1906 trvaly prázdniny 6 neděl, teprve pak 
byly prodlouženy na dva měsíce (od 15. 7. 
do 15. 9.) Tehdy byly také stanoveny dny 
volna, kdy se na školách neučilo. Kromě 
svátků vánočních, velikonočních, svato-
dušních a Dušiček to byly dny jmenin a na-
rozenin císaře a  císařovny. Jednotvárný 
běh školního roku byl na jeho konci zpes-
třen výlety (Karlštejn, Budeč, Křivoklát, 
Žebrák a Točník, Zbraslav, Šárka, Svato-
jánské proudy aj.), výjimečně návštěvou 
výstavy, jako byla např. Zemská jubilejní 
výstava v  roce 1891 v Holešovicích, kdy, 
jak poznamenává kronikář, „od školy vezlo 
žactvo i učitele 15 žebřinových vozů, při-
čemž cesta tam i  zpět trvala tři hodiny“. 
K obědu obdržely děti, jak uvádí kronika, 
„housky, chléb a pivo.“

Obdobně tomu bylo při návštěvě Náro-
dopisné výstavy v  červenci roku 1895. 
Také v tomto případě byly děti pohoštěny 
„uzenkami, pivem, pečivem a chlebem.“

V době první světové války popisují kroni-
káři boje na frontě i dopad válečných udá-
lostí na město, který mocně ovlivnil život 
žáků i  jejich rodičů. Pisatelé kronik však 
byli vždy loajální k  stávajícímu režimu. 
Hned v prvním roce války zabralo polovinu 
břevnovské školní budovy vojsko pro uby-
tování dělostřelců. V roce 1915 byl zde zří-
zen vojenský lazaret. Polovina tříd přestala 
tak sloužit svému účelu, takže muselo být 
zavedeno střídavé vyučování. Učitelé byli 
pověřováni nejrůznějšími funkcemi, které 
s  výukou neměly nic společného, např. 
sepisováním zásob obilí v  okolních ob-
cích. Žactvo se podílelo na  zhotovování 
nejrůznějších potřeb pro vojáky. Žákyně 
břevnovské školy upletly z  vlny 50 párů 
nátepníků, 20 šál, 12 čepic, 8 párů rukavic 
a  10 párů ponožek, pro lazaret zhotovily 
16 péřových podušek. Na školách byl or-
ganizován sběr kovového a vlněného od-
padu, gumy a  kaučuku. Sociální poměry 
žactva se ve válečných dobách ještě více 
zhoršily, takže po  celou dobu války se 
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na chudé děti konaly sbírky, do nichž při-
spívali i učitelé. Nedostatek uhlí pociťovaly 
nejen školy, ale i jednotlivé domácnosti.

V době uhelných prázdnin v roce 1917 byla 
proto v jedné třídě břevnovské školy zřízena 
tzv. ohřívárna, kde se topilo a kde se shro-
mažďovaly děti, které měly doma zimu.

V nově vzniklé republice po roce 1918 za-
vládl na školách volnější režim. Byly zruše-
ny hromadné návštěvy kostela, modlitby 
před vyučováním, povinná výuka nábo-
ženství pro žáky bez vyznání, ze tříd zmi-
zely obrazy císaře. Stavební rozvoj a růst 
obyvatel v třicátých letech 20. století s se-
bou přinesl i nutnost výstavby nových škol. 
Tíživá situace nastala v době hospodářské 
krize koncem dvacátých a  počátkem tři-
cátých let. Břevnovská škola vykazovala 
vysoké procento dětí nezaměstnaných 
dělníků, které trpěly podvýživou a stávaly 
se tak obětí různých epidemií. Přeplněné 
třídy, v  nichž 50–60 žáků nebylo výjim-
kou, napomáhaly rychlému šíření chorob. 
K tomu, zejména u chudých dětí, přistupo-
valy špatné hygienické a bytové podmín-
ky, nedostatečná výživa i špatná informo-
vanost a  zdravotnická osvěta. Břevnov-
ský kronikář, řídící učitel František Vlček, 
v roce 1930 poznamenal: „Nedá se zapříti, 
že k  rozšíření těchto nemocí velmi přispí-
vají neutěšené sociální poměry některých 
rodin, zejména v letošním roce všeobecné 
hospodářské krize – neuvědomělost někde 
až notorická, a hlavně ještě citelný nedo-
statek zdravých a poměrně levných bytů. 
Nedostatečné bydlení, zvláště v tak zvané 
Vsi, čili Malém náměstí, kde bydlí rodiny 
v bytech těsných, vlhkých a v  takové po-
četnosti dospělých i  dětí, že jejich zdraví 
a výchova  jsou zřejmě ohroženy.“

V  době druhé světové války se kronikáři 
odmlčeli, většina školních kronik byla za-
pečetěna a  uložena v  trezoru. Začaly se 
psát převážně heslovitě až po osvobození, 
ale to již měly zcela jiný charakter.

Evidenci nejstarších školních kronik ztě-
žuje jejich různorodá archivace. V  obvo-

du dnešní Prahy 6 jsou nejstarší kroniky 
obecných škol archivovány na  ředitel-
stvích různých typů škol (mateřských, zá-
kladních, středních), v různých městských 
archivech, muzeích, kulturních domech či 
centrech a jedna je dokonce v soukromém 
držení.16 Setkala jsem se i  s  případy, že 
vzácné staré kroniky byly dlouhodobě půj-
čovány různým soukromým osobám z řad 
veřejnosti, od nichž byly jen ztěží vymáhá-
ny  zpět. Příčinou této různorodé archivace 
je skutečnost, že budovy obecných škol 
v řadě případů přestaly v průběhu dalších 
let sloužit svému původnímu účelu.

Byly buď zrušeny nebo přeměněny v  jiný 
typ školy. Tím se stalo, že původní kroniky 
obecných škol zůstaly na místě a ocitly se 
tak ve správě škol mateřských a středních 
nebo byly předány novým vedením školy 
do některého z pražských archivů. Na dru-
hé straně řada školních kronik je mnohem 
staršího data než škola sama. Svědčí to 
o tom, že tyto kroniky pocházejí z původ-
ní školní budovy, dnes již zbořené, která 
stála na témže místě jako škola nová nebo 
v jejím blízkém okolí. Není ani výjimkou, že 
jednotlivé díly školní kroniky jedné školy 
jsou uloženy na  třech i  čtyřech různých 
místech  (např. kronika obecné školy v Li-
boci). Můžeme tedy analogicky usuzovat, 
že stejná situace je i v okrajových obcích 
ostatních částí Prahy. 

Přesvědčila jsem se o  tom nedávno, kdy 
jsem pátrala ve  starých libeňských škol-
ních kronikách  (Libeň – dnešní Praha 8) 
po životopisných údajích učitele a sběrate-
le lidových písní Františka Homolky. Školní 
kroniku uchovává ředitelství základní školy 
v  ulici Na  Korábě, zatímco škola na  Pal-
movce v  téže čtvrti předala svou kroniku 
do Státního archivu na Chodově.

Školní kroniky  jsou dosud neprobádaným 
etnografickým pramenem. Přinášejí údaje  
o sociálním složení žactva, a tím i přísluš-
né obce, o počtu dětí navštěvujících školu, 
jejich nemocnosti a  úmrtnosti, o  charita-
tivní činnosti na školách, kázeňském řádu, 
dětských hrách, slavnostech a zábavách. 
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Dovíme se mnohé o  dobových vyučova-
cích metodách, o  vztahu učitele a  žáka, 
učitele a  rodičů, osobnosti učitele, jeho 
finančním zajištění a  vedlejších zdrojích 
obživy, a  to většinou z  jeho autentických 
výpovědí.

Kresby a fotografie zachycují dávno zbo-
řená školní stavení, texty popisují interiéry 
učitelských bytů a  školních tříd, způsob 
života malých školáků, jejich obleče-
ní, stravování, zábavu, zpěvní repertoár 
na výletech apod. Školní matriky podávají 
detailní analýzu sociální skladby dětí, a tím 
i  profesní skladby obcí (dovíme se např. 
o  existenci dnes již zcela vymizelých ře-
mesel), a to v době, kdy obecné statistiky 
nepřinášejí zdaleka tak podrobné údaje. 
V době, kdy neexistují topografické údaje 
a lexikony obcí, jsou školní matriky a sta-
tistiky  nejdetailnějším pramenem pro so-
ciální skladbu obcí. Ze školních kronik vy-
čteme i zprávy o životě obce, výjimečných 
událostech, které ovlivnily školu, výkyvech 
počasí apod.

Školní kroniky a  matriky jsou proto hod-
notným a  dosud nevyužitým pramenem 
ke  studiu způsobu života dětí určitého 
regionu v určité době a pro svou – dnes 
již historickou cenu – by si zasloužily sou-
středění a uložení na jedno místo – nejlépe  
ve Státním archivu – kde by jim nehrozila 
ztráta či zničení.17

POZNÁMKY
1 Srov. např.  NAHODIL, O. – ROBEK, A.: Čes-
ké lidové kronikářství. Praha 1960.

2 PUBAL, V.: Kroniky a kronikáři. Praha 1975. 
Povinné vedení školních kronik se ukládá správ-
cům škol  článkem „33. řádu školního a vyučo-
vacího ze dne 20. srpna 1870.“

3 Zákon o pamětních knihách obecních ze dne  
30. ledna 1920. Sbírka zákonů a nařízení ze dne 
17. února 1920, č. 80.

4 Libocká školní kronika je uložena v Peda-
gogickém muzeu J. A. Komenského v Praze, 
Valdštejnská ul. č. 20, archiv písemností, sign. 
12–23.

5 Fasse (z lat. fassio) – v Čechách zdomácnělý 
výraz pro přiznání jmění, příjmů nebo důchodů 
k různým účelům (Ottův slovník naučný).

6 Jitro – stará plošná míra = 0,5756 ha; sáh – 
stará délková míra, v českých zemích 1,778 m.

7 Strych – stará míra obilí = 93,6 l (0,936 hl).

8 Zlatý = 2 K.

9 Kronika je uložena v Kulturním centru v Pra-
ze 6-Dejvicích.

10 Výnos zemské školní rady č. 28633 ze dne 
3. 2. 1892.

11 Školní kronika Střešovic je uložena na ře-
ditelství základní školy na Norbertově v Pra-
ze 6-Střešovicích.

12 Exkurentní učitel – učitel, který docházel 
za žáky.

13 Kronika Bubenče uložená na ředitelství Ob-
chodní akademie na Krupkově náměstí v Pra-
ze 6-Bubenči.

14 Kronika obecné školy Hládkov je uložena 
na ředitelství Keplerova gymnázia v Praze 6, 
Parléřova ul.
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15 Tejnka – bývala osada na území dnešního 
Břevnova.

16 Podle sdělení současného ředitelství školy 
je školní kronika v soukromém držení bývalého 
ředitele Jana Kubisty.

17 THOŘOVÁ, V.: Školní kroniky a matriky jako 
vypovídací pramen. In: Lidé města. 3. Děti, stu-
denti, pedagogové. Praha 1993, s. 131–142.

SUMMARY
The preserved school chronicles were mostly 
maintained from the late 19th century until the 
present, with an interruption caused by the 
German occupation. The oldest chronicles 
begin as far back as 1892. They were not bound 
by any regulations and were mostly written 
by the head teacher, motivated by his or her 
personal interests. Therefore, they breathe the 
peculiar atmosphere of old days and we can find 
– in addition to descriptions of school events 
– reports important not only in relation to our 
learning about the history of a particular village, 
but also about its inhabitants’ way of life. 1892 
saw precise rules issued for entering records 
into school chronicles and a methodology of 
writing school chronicles compiled, which gave 
the chronicles a uniform character. In spite of 
this they still convey much valuable information, 
e.g. data about the social composition of pupils, 
numbers of children attending school, their 
sickness and death rate, charity events held at 
schools, rules of behaviour, children’s games, 
festivals and feasts. We can learn much about the 
period teaching methods, the relation between 
the teacher and the pupils, between the teacher 
and the parents, about the teacher’s personality, 
his/her financial backup and additional 
sources of subsistence, mostly from authentic 
utterances. Drawings and photographs capture 
school buildings that were ruined a long time 
ago; texts describe the interiors of teachers’ 
apartments, small schoolchildren’s way of life, 
clothes, boarding, fun, songs etc.  They provide 
a detailed analysis of the social composition of 
children, and hence the composition of crafts in 
a village, i.e. data with much greater detail than 
mere statistics.
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Za víc než století intenzívního odborného 
zájmu o  lidové kronikářství a  egodoku-
menty příbuzné povahy byly edičně zpří-
stupněny desítky spisů a spisků vytvoře-
ných autory neškolenými, bez profesionál-
ní zainteresovanosti, z různých sociálních 
vrstev, nicméně s  jedním společným: 
s  niternou potřebou zapisovat „staré pa-
měti“.  S uznáním je třeba poznamenat, že 
o publikaci valné části jejich produkce se 
v  českých poměrech zasloužili vedle ně-
kolika historiků především národopisci. 
Systematické vydávání lidových kronik za-
hrnul do svého programu i Ústav pro etno-
grafii a folkloristiku ČSAV, kde v 70. letech 
20. století vyšlo pět svazků pod souhrn-
ným názvem Prameny lidové provenience.1 
Mnohé další kroniky vyšly i péčí muzejních 
a archivních institucí. Množství vypubliko-
vaných pramenů umožňuje historicko-an-
tropologicky orientovaným badatelům širší 
vhled a užití větší škály metod. Z význam-
ných prací posledních let uvádím alespoň 
pokus o  důkladné analytické zpracování 
v monografii Barbory Mlynaříkové a synté-
zu z pera Eduarda Maura.2 

Inspirátoři konference Staré paměti se 
zapisují položili důraz na  jiný směr využití 
lidových kronik, a  to na  studium každo-
dennosti. Stopy někdejší tradiční kultury, 
v  níž žila řada lidských pokolení, rychle 
mizí. Ztrácíme schopnost porozumět jejich 
mentalitě. Ve snaze uchopit tento subjek-
tivní faktor saháme po egodokumentech, 
jimž individuální autenticita dodává čte-
nářské přitažlivosti. Oslovují nás zvlášť 
osobní výpovědi lidí, kteří nepatřili k pro-
tagonistům doby, lidí, kteří se vynořili v jis-
tém okamžiku na pozadí dějin zdola, často 
i náhodně, než  trvale zmizeli v nedějinné 
sféře, kam ústí většina lidského bytí. Jsou 
to výpovědi zcela jiného druhu, než auto-
biografická svědectví dějinných subjektů, 
patřících k politickým či kulturním elitám. 
Vedeni snahou poodhalit kořeny dění 
v  osobní perspektivě hledáme poučení 
na  řádcích i  mezi řádky lidových kronik. 
Snažíme se fakta zde vyčtená nevnímat 
jako danou realitu, ale jako nehotový pří-
nos získávaný diskursem s  lidmi, kteří již 

MARTIN JEŠUTA  
(1783–1875) 
– PÍSMÁK Z BYSTŘICE 
U BENEŠOVA

Lydia Petráňová
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dávno nežijí a jimž se snažíme porozumět. 
Chceme se dozvědět něco pro sebe, co 
bychom neznali, kdybychom nezakusili 
jinakost těchto lidí v souvislostech s pro-
středím, které je obklopovalo a formovalo. 
Utváření představ o každodennosti v na-
šich myslích tak probíhá limitováno dvojí 
subjektivitou: mírou a povahou informací, 
jež písmák vybral ke sdělení na jedné stra-
ně a naší vlastní schopností tyto informace 
pochopit a  interpretovat. Geografickému 
horizontu lidového kronikáře, ať už vnitřní-
mu (rodina, obec,kostel, vrchnost, vlastní 
hospodářství aj.) nebo vnějšímu (války, po-
litické události, epidemie a  jiné problémy 
přesahující lokální obzor) se můžeme více 
či méně přiblížit, ale nikoliv jej bezezbytku 
prozkoumat, abychom mohli zkonstruova-
ný model každodennosti s klidným svědo-
mím prohlásit za reprezentativní. Tak i ob-
raz každodennosti malého poddanského 
městečka Bystřice u Benešova, k němuž 
nám přehršel informací poskytl lidový kro-
nikář Martin Ješuta, může být za uspoko-
jivý vydáván až po  důkladné konfrontaci 
s  všemi dostupnými dalšími prameny, 
včetně vrchnostenské agendy, farních, 
školních a obecních dokumentů apod.3

PAMÁTNÍ KNÍŽKY MARTINA JEŠUTY
Výsledkem spisování Martina Ješuty jsou 
dva rukopisy. Rodinná památní knížka (na-
dále uváděna jako rukopis A) obsahuje 
jádro zápisů z  roku 1837, Kniha památní 
města Bystřice (nadále uváděna jako ruko-
pis B) byla započata roku 1848. Obě byly 
průběžně doplňovány. Soustavné chrono-
logické řazení shledáme pouze v  prvním 
oddílu rkp. B, který je vlastně bystřickou 

obecní kronikou, v níž Ješutovi následov-
níci pokračovali až do roku 1951. Jinak lze 
stěží psát o  nějakém kompozičním řádu. 
Ješuta se k určitým tématům opakovaně 
vrací,  kronikářské záznamy střídá s popi-
sy historickovlastivědných památek, s vý-
pisy z  literatury i  přepisy úředních doku-
mentů (privilegií, matričních zápisů, škol-
ních vysvědčení, účtů, listů aj.). Podněty 
k Ješutovu spisování lze spatřovat v jeho 
čtenářském zájmu a  v  úzkých kontak-
tech na intelektuální prostřední místní fary 
a  školy. Ješuta znal nařízení zemského 
gubernia z  roku 1835 o  povinnosti vést 
obecní kroniky, když na  sebe tento úkol 
dobrovolně vzal. Městečko Bystřice tak 
jako jedno z  mála lokalit kladně zarea-
govalo na  zmíněné guberniální nařízení 
soustavnou kronikářskou činností. Bez 
Ješutovy předchozí kronikářské průpravy 
a bez jeho mimořádné píle by se tak jistě 
nestalo. Začal psát jako čtyřiapadesáti-
letý muž a spisoval prakticky až do smrti 
v roce 1875, tedy osmatřicet let. Zanechal 
po sobě rukopis A v  rozsahu 226 s.  foli-
ového formátu s  deseti vlastními koloro-
vanými kresbami a  rukopis B v  rozsahu 
210 + 182 s., tedy 392 s. Značný rozsah 
památních knížek je bezpochyby důvo-
dem, proč Ješutovo dílo dosud nenalezlo 
vydavatele.

Památní knížka (rkp. A, uložen v  Muzeu 
Podblanicka ve Vlašimi, sign.187/69) byla 
uschována původně na  bystřické faře, 
kam se dostala patrně sběratelským zá-
jmem některého z farářů. Jan Hertl ji omy-
lem nazval Památní knihou Ješutovou far-
ní, i když z pouhého zběžného nahlédnutí 
je patrné, že jsou to soukromé záznamy, 
kde zcela převažuje osobní a  rodinný 
aspekt a  kniha je určena Ješutovým po-
tomkům. „Ačkoliv tato celá památní kníž-
ka, jenž sem já v  mým věku sešlosti do-
hromady shledával, vinšoval bych, by při 
potomcích mých zachována byla, pročež 
jak sobě, tak mým přináležejícím příkla-
dy představuji...“ Na řadě míst připomíná 
potomkům příkladnou i výstražnou funkci 
knížky, když líčí vztahy mezi spoluobčany 
v Bystřici, zejména křivdy, jichž se od nich 

Hrad Český Šternberk, kresba M. Ješuty v ro-
dinné památní knížce (rkp.A), str. 45. Fotoarchiv 
autora.
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nenadál, pro paměť zde zapisuje i některé 
majetkoprávní záležitosti. Povahou rodin-
né kroniky je dáno, že do ní autor přepi-
soval osobní doklady své i  dalších členů 
rodiny. Své záznamy v retrospektivě opřel 
o deníkové zápisy, které si začal vést jako 
dvanáctiletý, když vyšel ze školy a nastou-
pil do učení. Formu těchto deníků nezná-
me, patrně vpisoval do tištěných kalendá-
řů. Pro místní události dávnějšího data mu 
jako pramen sloužila farní pamětnice, dnes 
nezvěstná. Vydatným zdrojem pro období, 
kdy se nemohl opřít o  vlastní paměť ani 
o písemné prameny (pilně opisoval nápisy 
na památkách, autentiky apod.), mu byla 
místní tradice, zvěsti a pověsti, stejně jako 
vyprávění babičky Barbory Hendrychové 
z  Mokré  Lhoty (1730–1816), nevlastního 
děda Matěje Vohanky (1733–1804) a  ne-
jmenovaných starých lidí. Tento tradiční 
zdroj se v Ješutově vlastivědném podání 
rozšiřuje i  na  farnosti nesvačilskou, to-
žickou a  ouběnickou, kam se pravidelně 
dostával s  farářem jako kostelník filiál-
ních kostelů. Historickovlastivědná část 
pamětní knížky je tak i mimořádným folk-
lórním pramenem pro širší Podblanicko. 
Řadu informací čerpal z literatury, památní 
knížku prokládá i četnými výpisy. Četl čes-
ky a německy, latinské spisy znal z druhé 
ruky nebo přetlumočené některým z  fa-
rářů. Excerpované knihy a  časopisy nej-
spíš sám nevlastnil, půjčoval si je z  farní 
knihovny. Okruh jeho čtenářského zájmu 
činily časopisy (Světozor, Hyllos), dějepis-
ná díla a edice kronik (Pavla Stránského, 
Eneáše Sylvia, Balbínova Miscellanea, 
Václava Hájka z Libočan, Daniela Adama 
z  Veleslavína, Beckovského Poselkyně, 
J. Labeho Historie o  třech obrazích, 
Zimmermanna Příběhové za  Ferdinanda 
I., J. Schallera Topograpie... aj.). Rodinnou 
památní knížku vyzdobil Ješuta 10 koloro-
vanými kresbami popisovaných objektů, 
z  velké části překreslených z  tištěných 
předloh, z  menší části (např. hrad Český 
Šternberk) vyvedených snad podle autop-
sie.         

Druhý z  rukopisů (B), totiž Kniha památ-
ní města Bystřice, dle vyššího naříze-

ní na  obecní náklad zřízená, by rozličné 
události v  památce zůstaly, je uložena 
na  Městském úřadu v  Bystřici. Zatímco 
většina obecních kronik v českých zemích 
počala vznikat až po vydání zákona v roce 
1920, Bystřice se díky Ješutovi jako jedna 
z mála obcí může chlubit nepřetržitou kro-
nikářskou tradicí od roku 1848. Rukopis B 
má dvě odlišné části, od počátku rozdílně 
koncipované. První oddíl uvádí chronolo-
gicky události v obci a v zemi od roku 1839, 
nejprve podle starších Ješutových zápisků 
(první zápis uvádí opravu věžních hodin 
24. 7. 1939), od roku 1848 průběžně podle 
dění v časovém sledu. Po počátečním roz-
machu můžeme v dalších desítiletích sle-
dovat, jak se stárnoucímu autorovi  zužuje  
rozhled a  těžkne ruka, až mu z ní v  roce 
1875 na str. 209 pero vypadlo docela, jak 
uvádí na  následující stránce pokračující 
kronikář při popisu Ješutova pohřbu, který 
byl nebývale slavný, neboť švec – kroni-
kář  a „ten čas nejmenší služebník kostelní 
a literák při chrámu Páně bystřickém“, jak 
sám sebe nazýval a myslil tím svou funkci 
kostelníka a  člena zpěváckého bratrstva, 
dosáhl značné proslulosti. Druhý oddíl po-
číná po mnoha vynechaných stranách až 
na str. 897 a autor jej  nadepsal  jako Druhé 
oddělení památností a událostí v Bystřici, 
z hodnověrných památek a spisů dle mož-
nosti shledáno od Martina Ješuty, občana 
bystřického, v  jeho stáří, Léta Páně 1850 
... Že tematickou část památní knihy začal 
psát s dvouletým zpožděním, lze vysvětlit 
na  jedné straně převratným děním revo-
lučních let 1848–1849, jež ho zcela pohlti-
lo, jednak přípravami, uspořádáním výpis-
ků z četby a pramenů. Do tohoto druhého 

Klášter a kostel v Sedlci u Kutné Hory, kresba M. 
Ješuty v rodinné památní knížce (rkp. A), str. 35. 
Fotoarchiv autora.
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oddílu zamýšlel původně zařadit události 
a  fakta z doby před rokem 1840, ale na-
konec se přidržel spíše kritéria věcného 
a soustředil se na dokumentaci hospodář-
ských, sociálních a kulturních jevů v obci 
a  na  dokumentaci přeměn majetkových 
poměrů. 

Bystřická kronika Ješutou založená má 
novější koženou vazbu z roku 1889 a roz-
měry 42 × 28 cm. Písmo přechází z kuren-
tu do latinky a naopak.

KAŽDODENNOST OSOBNÍ A RODINNÁ
O  svém otci Pavlu Ješutovi (1744–1786) 
toho kronikář mnoho nevěděl. Byl tesa-
řem, pracoval například při opravě Karlova 
mostu v Praze po povodni v roce 1784, po-
cházel ze Suchdola u Kosovy Hory a když 
se chtěl v roce 1781 přiženit do Bystřice, 
musel jako cizopanský poddaný žádat 
o  zvláštní povolení. S  manželkou, jejími 
rodiči a  dvěma malými dětmi poté byd-
leli v  jediném „kumbálku“ pronajatém 
u pekaře Schölera v čp. 46. Pavel Ješuta 
byl patrně zručný a  spolehlivý řemeslník 
a  líšenská vrchnost měla zájem na  tom, 
aby se v obci usadil. Nabídla mu staveb-

ní parcelu a  Ješuta se rozhodl postavit 
si vlastní domek. Při opravě bystřického 
mlýna na  něho však spadl trám a  v  den 
svých dvaačtyřicátých narozenin zemřel. 
Šestadvacetiletá vdova Marie Magdalena 
rozená Hendrychová z  Mokré Lhoty zů-
stala bez prostředků s tříměsíční dcerkou 
Josefou a  tříletým Martinem. Na  osudu 
této ženy a  její matky Barbory, tehdy še-
stapadesátileté, můžeme  barvitě konstru-
ovat život podruhů na vsi a chudiny v pod-
danském městečku. Do podružství upadla 
Barbora poté, co jejího muže Vojtěcha 
Hendrycha (Ješutova děda), poddaného 
sedláka přinuceného za  sedmileté války 
jezdit s  proviantem pro armádu, v  „měs-
tě Ausyku“ (Ústí nad Labem) rozmačkala 
převržená fůra. Vinou příbuzných přišla 
i o střechu nad hlavou a své tři děti musela 
svěřit cizím lidem, aby se uživila. Snad zde 
je možné hledat sílu vůle, s níž po smrti zetě 
Ješuty prosadila stavbu rodinného domku 
s  pomocí švagra tesaře a  svého druhé-
ho manžela Martina Vohanky. Dostavěný 
dvouprostorový domek čp. 91 v  Bystřici 
představoval nejen příbytek pro tři gene-
race rodiny (prarodiče Vohankovi, rodiče 
Zamrazilovi – vdova po Pavlu Ješutovi se 

Náměstí a chrám sv. Marka v Benátkách, kresba M. Ješuty v rodinné památní knížce (rkp. A), 
str.15. Fotoarchiv autora.
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brzy znovu provdala, sirotci Ješutovi a je-
jich čtyři mladší sourozenci Zamrazilovi), 
ale především byl symbolem společen-
ského vzestupu: rodina povýšila z podruž-
ského postavení mezi usedlé – sousedy. 
O otcovský podíl vinou příbuzných Martin 
Ješuta opět přišel – stejně jako kdysi jeho 
osiřelá matka. Těžký úděl vdov a  sirotků 
v chudých vrstvách, bezohlednost příbuz-
ných a konečně rychlé nové sňatky, které 
vdovy uzavíraly ve snaze získat mužskou 
záštitu a sebemenší materiální zaopatření, 
to vše vypovídá o svízelné každodennos-
ti těchto vrstev. I když se k matce Ješuta 
choval dobře, na řadě míst můžeme mezi 
řádky zaznamenat nesouhlas s  jejím dru-
hým sňatkem. Těžce na  něho doléhala 
povinnost nejstaršího syna postarat se 
o  mladší sourozence, v  tomto případě 
bratry, nechat je vyučit a postavit do živo-
ta. Na  vlastní dětství a  školní léta Martin 
Ješuta téměř nevzpomíná. Zato vykroče-
ní do světa dospělých ve dvanácti letech 
líčí velmi živě. Zajímavou okolností je sa-
mozřejmost, s níž bylo rozhodnuto o jeho 
budoucím povolání již při křtu: na  rukou 
ho držel „rukovní kmotr“ ševcovský mistr 
Řezníček, jenž se zavázal chlapce vyučit 
svému řemeslu, až přijde čas. S  polosi-
rotkem bez otce ovšem kmotr zacházel 
spíš jako s  děvečkou pro všechno a  tak 
matka posléze chlapce dala vyučit k jiné-
mu místnímu mistrovi. Jako patnáctiletý 
pak opustil domov a půldruhého roku  pro 
zdokonalení v řemesle pracoval za nevel-
ký plat u ševce Nedvěda v Mnichovicích. 
Ševcoval a  jezdil po  jarmarcích prodávat 
dílo. Na  vandr zamýšlel odejít do  Vídně, 
ale na matčino přání nakonec zvolil Prahu. 
Pět a  půl roku pobytu v  Praze vybavilo 
Ješutu na  prahu dospělosti rozhledem, 
vzděláním a  zkušenostmi na  celý život. 
Krok za  krokem můžeme sledovat vstup 
ustrašeného venkovánka do  velkého 
města, růst jeho sebevědomí, když byl 
posléze vítán ve  vybraných zdejších díl-
nách a slavnostním rituálem nakonec při-
jat za  plnoprávného tovaryše. Dovídáme 
se také, že náhoda dopřála Ješutovi sdí-
let společný pokojík se šesti bohoslovci, 
od nichž mnohé pochytil k rozšíření vlast-

ního rozhledu a vzdělání. Uprostřed napo-
leonských válek v roce 1806 si pro Ješutu 
přišla do  Prahy znovu ovdovělá matka, 
aby se postaral o ni, mladší sourozence a  
chátrající domek. Ješuta se o Velikonocích 
navrátil do Bystřice, oženil se a  částečně 
přestavěl dům. Matčina nezaviněná bída 
na něho v počátcích vlastního manželství 
těžce doléhala. Z úspor musel uhradit dluh 
za otčímův pohřeb, aby mohl být pohřben 
jeden z  jeho mladších nevlastních brat-
rů, vybavil kamny a  oknem komoru pro 
matku, aby s  novomanželkou mohl obý-
vat světnici. Sňatek s  o  dva roky starší 
Johanou Antonií Dvořákovou (1781–1843) 
byl pro Ješutu celoživotním ziskem, i když 
mu nepřinesla žádné věno. Jako vojen-
ské dítě, počaté při ležení Wallisova pluku 
v Chomutově, byla po matce řečí Němka 
a po otci rodem z Bystřice Češka. Své vrs-
tevnice převyšovala inteligencí, rozhledem 
i schopností samostatně rozhodovat. Sílu 
své osobnosti projevila už v dubnu 1809, 
kdy byl Ješuta vylosován jako jeden z de-
seti povinně odvedených rekrutů do zem-
ské obrany. S  dítětem na  ruce vtrhla 
na  tloskovskou vrchnostenskou kancelář 
a vlastním tělem bránila svého muže „ne-
bohého mrzáka“ před odvedením. Jasným 
důkazem jejích kvalit bylo ostatně společ-
né rozhodnutí ředitele panství, panského 
lékaře, bystřického děkana a kaplana vy-
slat v roce 1821 Johanu Antonii Ješutovou 
do Prahy na půlroční univerzitní kurz po-
rodních bab (babictví). Vhodnější kan-
didátku na  panství nenašli. Ješuta hrdě 
zaznamenal, že jeho žena – tehdy matka 
dvou dětí – složila zkoušky na  výbornou 
a byla z frekventantek nejlepší. Jako diplo-
movaná porodní bába posléze asistovala 
během dvaadvaceti let praxe u dvou a půl 
tisíce porodů. Pro poznání praxe porodní 
báby v  této době je Ješutovo vyprávě-
ní jedinečným pramenem. Z pěti dětí, jež 
Ješutovi manželka sama porodila, přežili 
do  dospělosti synové Karel a  Martin. Se 
stejnou hrdostí, s  níž vylíčil manželčiny 
úspěchy, uvádí i  školní vysvědčení a  vý-
uční listy svých synů. Mladšímu Martinovi 
dopřál i hudební vzdělání, synek se naučil 
hrát na housle, klarinet a trubku a otec mu 
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pořídil vlastní nástroje. Posledních dva-
atřicet let svého života prožil Ješuta jako 
vdovec, ale nikoliv na odpočinku. Kromě 
spisování se věnoval věcem veřejným 
a  organizování místních festivit, zvláště 
procesí a poutí. 

VĚCI VEŘEJNÉ – KAŽDODENNOST OBCE
Ješuta patřil k těm bystřickým sousedům, 
kteří cítili, že degradace městského zříze-
ní, ztráta výsad a svobod, přináší s sebou 
i  snížení jejich vlastních svobod. Příčin 
úpadku bystřického městského zříze-
ní bylo víc: po  třicetileté válce městečko 
na  frekventované zemské cestě podleh-
lo zkáze, kleslo na  zemědělskou lokalitu 
a  podělily se o  ně dvě vrchnosti. Ješuta 
vyhledal ve  starých písemnostech zmín-
ky o někdejším významu města, o  funkci 
primase, o trestním soudnictví a nástrojích 
útrpného práva (pranýř a kláda na náměs-
tí), zapsal pověst o  existenci „stínadel“ 
u  císařské silnice za  městem. Neslyšel 
však tradovat žádný případ výkonu tres-
tu, protože by jej jistě zaznamenal, stej-
ně jako vylíčil podle živé paměti starších 
lidí trestání poddaných na dřevěném oslu 
i karabáčem v patrimoniální jurisdikci u lí-
šenského zámku. Z  vyprávění znal mís-
to někdejší radnice, kde bývala i  šatlava 
a byt biřice. Snaha vrátit Bystřici někdejší 
význam stála po  léta v popředí Ješutova 
úsilí. Ke stavbě radního domu nakonec té-
měř došlo (i  když podle Ješutových slov 
měla mnoho odpůrců mezi sousedy, kteří 
se scházeli v místních čtyřech hospodách, 
a  mezi hospodskými zvláště), ale nako-
nec postavila obec jen kůlnu pro stříkačku 
(dar průmyslníka Jakuba Wimmera z roku 
1798), o půlstoletí později na tomtéž mís-
tě školu. Obnovení údajných městských 
privilegií zůstalo jen zbožným přáním 
Ješuty a několika dalších tvrdošíjných lo-
kálních patriotů. Většího úspěchu se do-
čkali v otázce obnovy prestiže profesního 
kolektivu jako garanta svobod jednot-
livce. 1832 povolila tloskovská vrchnost 
bystřickým řemeslníkům ustavit sdruže-
ný cech. Nadšení, s  nímž Ješuta zazna-
menává všechny okolnosti jeho ustave-
ní od  artikulů až po  užívání šesti luceren 

o procesích a pohřbech, svědčí o tom, že 
se na celé akci významně podílel. V obci 
žilo 29 řemeslnických mistrů a  33 sedlá-
ků. Řemeslná skladba odpovídá celkem 
potřebám místního trhu, až na  udivující 
počet devíti ševců. Z Ješutovy zkušenosti 
víme, že jistou konjunkturu v tomto řemes-
le způsobily zakázky pro armádu v  první 
polovině 19. století. Specifikem, ovlivňují-
cím sociální a profesní skladbu obce, byla 
skutečnost, že Bystřicí probíhala silnice 
z Prahy do Lince, na ní od 16. století fun-
govala poštovní stanice. Ubytování cestu-
jícím tu poskytovaly čtyři zájezdní hospo-
dy, přičemž vzácné návštěvy přenocovaly 
obvykle na  faře. Ješuta zaznamenal ná-
vštěvu císařů Františka II. a Ferdinanda V., 
Napoleonovy manželky Marie Louisy a ar-
cibiskupa Chlumčanského.

V Ješutově pojetí je obec abstraktem po-
spolitosti, celku v  příbězích členěného 
na  jednotlivce, kteří mají různé postoje 
a  různě jednají. Jediným svorným shro-
maždištěm větší části této pospolitosti 
(vyjma židovskou menšinu, která tu nebyla 
nikterak izolována a s níž podle Ješutova 
líčení až do událostí roku 1848 žili souse-
dé v  pokojném soužití) zůstával odedáv-
na kostel. Jako věc obecní pospolitosti 
nechápe Ješuta například taneční zábavy 
a scházení se v hospodách. Obec u něho 
funguje jako jisté pojištění bezpečí jednot-
livce v kolektivu vůči nepříznivým zásahům 
zvenčí. Tak tomu bylo například při požáru 
v  roce 1813, kdy velký počet pohořelých 
sousedů zůstal odkázán na dobročinnost 
ostatních. U Ješutů nechali zdarma přebý-
vat rodinu krejčího a poté nádeníka, vdo-
vě po řemeslníku vzali do úschovy svršky. 
Bezděčně vyjádřil Ješuta význam vlastní 
identity v  užších společenstvích, jež fun-
govala v pořadí: rodina, nejbližší sousedé, 
sociální skupina. Významným svědectvím 
pro sociální vztahy v  obci je vylíčení la-
tentního napětí mezi sedláky (na rustikál-
ní půdě spravované vrchností) a domkáři 
na obecní půdě. Poměrně hodně místa vě-
nuje Ješuta ve svém spisování osudům je-
dinců a rodin místní honorace, k níž počítá 
poštmistra, děkana s kaplanem a učitele, 
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v  letech výstavby císařské silnice k  nim 
patřil rovněž cestní komisař a inženýr (pi-
kér). Ekonomický vzestup a propad někte-
rých bystřických rodin (z toho jedné židov-
ské) v  Ješutově dlouhodobé perspektivě 
je rovněž zdrojem jedinečných informací 
o mentalitě,  hodnotovém žebříčku  a sí-
lícím sebevědomí v  době předbřeznové. 
Vyvrcholením a  patrně nejcennější výpo-
vědí Ješutovou ve věcech veřejných je po-
drobné vylíčení událostí revolučních měsí-
ců v  letech 1848–1849 v Bystřici a okolí. 
Nejen problémy s ustavením Národní gar-
dy a uspokojením ambicí jednotlivců z řad 
honorace i  dosud nevýznamných, ale 
samo vnímání revolučních symbolů a frek-
ventovaných pojmů, jako konstituce, svo-
boda, národ. Ješuta celé období prožíval 
zvlášť emotivně, vždyť okolnosti jej tehdy 
vynesly na  vrchol možností jeho veřej-
ného působení a  téměř postavily po bok 
zdejší honorace. Ve  snaze zvýšit prestiž 
obce zdůrazněním její významné minulosti 
navštívil dokonce „Otce vlasti“ Františka 
Palackého a i když od něho odešel vlastně 
s nepořízenou, odnášel do Bystřice posel-
ství, že pátrat po středověkých výsadách 
v době konstituce ztratilo smysl. S mírným 
pohrdáním píše, že „národní barvy zname-
ní lid nosil aniž věděl, co to znamená“ a že 
„na venku lid málo o tom poučený rozlič-
ně a strašně“ si vykládá symboly, o nichž 
měl Ješuta podle svého přesvědčení jas-
no. Zcela evidentně však neměl jasno 
v podstatě změny systému, kterou užívání 
symbolů s  předstihem ohlašovalo. Bez 
vrchnostenské kanceláře a  farního úřadu 
si prostě fungující správu neuměl předsta-
vit. Patřil ke generaci, která psychologicky 
vyzrála před rokem 1848  a  sotva mohla 
změnit své společenské vědomí a podvě-
domí, v němž zůstal zachován „duch pod-
danství“ a cechovní mentalita.

POZNÁMKY
1 ROBEK, A. (ed.).: Prameny lidové prove-
nience 1–5. Praha 1974–1979.  Národopisná 
knižnice sv. 8, 24, 28, 32, 37. Zde publikovány 
kronikářské záznamy z Kralupska a Mělnicka, 
Rychnovska, Lounska a Poděbradska. Edice je 
mimořádně cenná shromážděným materiálem, 
i když po technické stránce editoři zůstali mno-
hé dlužni.

2 MLYNAŘÍKOVÁ, B.: Geografický horizont 
prostého člověka v Čechách v letech 1740–1830, 
1–2. Praha 2001, národopisná knižnice 39.  
Autorka navázala na studium lidového kroni-
kářství ze sedmdesátých let v ÚEF ČSAV, a to 
s využitím statistické metody, kartografie a po-
čítačové analýzy obsahu. Analýze podrobila 13 
kronik, přičemž předem vymezila pojmy lid, 
lidový kronikář, písmák, geografický horizont 
vnitřní a vnější a další pojmy. Výsledky analýzy 
zpracovala do 82 příloh v podobě tabulek, grafů 
a kartogramů a vyhodnotila v textové části publi-
kace. Vzhledem k originalitě této práce může být 
považována za metodický model k rozborům, 
které kladou pramenům podobné otázky, jaké 
postavila autorka. Za modelovou syntézu  lze 
považovat studii E. MAURA, Vlast, národ a stát 
v Čechách v očích lidového kronikáře na sklon-
ku existence tradiční společnosti (1740–1830). 
In: Vývoj české ústavnosti v letech 1618–1918. 
Eds. K. MALÝ a L. SOUKUP. Praha, Karolinum 
2006, s. 250–287. Autor vyexcerpoval 36 ego-
dokumentů typu lidových kronik včetně nejzná-
mějších Vavákovy a Dlaskovy a na jejich výpo-
vědích postavil syntézu postupného formování  
postojů od skupinového vědomí k národnímu 
uvědomění, založenému na principech kultur-
ním, jazykovém a teritoriálním. Maurova syntéza 
je důstojnou pokračovatelkou snah F. KUTNARA, 
Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského 
lidu. Praha 1948 a dalších.

3 Na kronikářské dílo M. Ješuty upozornil 
HERTL, J.: Památní kniha Martina Ješuty. Měst-
ské museum v Benešově 1948 (ročenka), 49. 
Výběrovou edici s regesty pořídila PETRÁŇOVÁ, 
L. (ed.): Martin Ješuta. Památní knížky. In Sbor-
ník vlastivědných prací z Podblanicka 32, 1992, 
159–214.  
K pokusu o konstrukci každodennosti využili 
této edice PETRÁŇOVÁ, L. – PETRÁŇ, J. Kaž-
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dodennost Martina Ješuty (1783–1875), ševce 
a „literáka“ v Bystřici. In Sborník vlastivědných 
prací z Podblanicka 32, 1992, 119–158. Z cito-
vaných prací vycházím v textu.

Zpracováno v rámci AVOZ č. 90580513.

SUMMARY
The chronicle work of Martin Ješuta (1783–1875) 
from Bystřice includes two commemorative 
books, that is to say the Family Commemorative 
Book (Rodinná památní knížka), which con-
tains essence of records from 1837, and the 
Commemorative Book of the Town of Bystřice 
(Kniha památní města Bystřice). Martin Ješuta 
started to write it in 1848. After his death, the 
other chroniclers in the village continued in this 
tradition. Because of their considerable volume 
of 600 pages, the Ješuta’s chronicles have not 
been yet published in full, but just in the selec-
tion edition with extracts. Shoemaker, sacristan 
and member of the literary fraternity Ješuta was, 
during all his life, linked with an environment of 
a small rural town and his chronicles represent 
a unique source for reconstruction of the every-
day life of individuals, families and various so-
cial ranks from the farm labourers through the 
peasants, craftsmen and traders up to the local 
dignitaries. The chronicles also testify to the 
everyday life of the relatively numerous Jewish 
minority in the little town. Ješuta, albeit an auto-
didact, exceeded most of his neigh bours with 
his outlook and education and the revolutionary 
events 1848 raised him among the organizers 
and leading persons of the local actions. 
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Moravské Slovácko je všeobecně známo 
dobrým vínem, útulnými sklípky, příjemný-
mi lidmi, výjimečnou hudbou a také stále 
ještě živými tradicemi a zvyky. Významnou 
součástí Slovácka je Podluží, tvořené ně-
kolika vesnicemi v okolí Břeclavi. Kroniky 
a pamětní knihy těchto obcí jsou uloženy 
ve  Státním okresním archivu v  Mikulově, 
pojďme tedy těmito kronikami zalistovat 
a zjistit, jak jsou v nich tradiční podlužácké 
slavnosti a zvyky zachyceny.

Zvláště u starších kronik nás překvapí, že 
tak zásadní událost v  životě obce, jako 
jsou hody, není každým rokem v  kroni-
kách zmiňována a připomínána. Důvodem 
je zřejmě to, že hody a podobné tradiční 
události byly tak spolehlivě se opakující 
záležitostí se stále stejným a pevně daným 
průběhem, že nebylo třeba se k nim kaž-
doročně vracet. Kroniky se o nich zmiňují 
pouze v různých souvislostech, kdy hody 
slouží jako konstanta, která jinou událost 
přibližuje:
Lanžhot: „Roku Paně 1851 ... tež take 
Pan Buh ohen dopustil tak prvni ohen se 
wyskytl před nassima hody na  tu P. Mar-
gi ráno o 4 hodinach tak shořelo 5 stodol 
w Suhradech potom kdiž bila hruba msse, 

LIDOVÉ TRADICE 
V ODRAZU OBECNÍCH 
KRONIK ULOŽENÝCH 
V MIKULOVSKÉM 
ARCHIVU A REGIONÁLNÍ 
LITERATURY

Darja Kocábová
Ludislava Šuláková

Kronika Hlohovce 1945–1976, s. 101. Fotoarchiv autora.
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kněz začzal Evangeli řikat tak zas se chitili 
stodoli u krchowa...“ 1 

Kostice – retrospektivně rok 1885: „Toho 
roku v neděli v hody o půlnoci stal se oheň 
a shořela při tom obecní hospoda.“  2

Kostice – retrospektivně rok 1893: „Od 
června nepršelo. Až na hody v neděli na-
pršelo.“ 3

„R. 1885 v neděli na hody (18. října 1885) 
vyhořela stará školní budova, která od  r. 
1884 byla obecním hostincem, vyhořel 
tedy obecní hostinec.“ 4

„Hned po hodech počala se kopati řepa.“ 

(1947) 5

„Se sklizní cukrovky začalo se po hodech“ 
(1955)6

Hlohovec: „Brambory. Obyčejně před naše 
Hody byl začátek odumírání bramborové 
natě.“ 7

Ale i novější tvrdonická kronika se o další 
lidové tradici zmiňuje také spíše mimo-
chodem: „Po  mnoha letech se nekonalo 
ani zarážení hory, starého zvyku. Ano v ce-
lých vinohradech se nenašel ani jeden zralý 
hrozen. A to byla vždy podmínka zarážení 
hory. Toto se konalo vždy v  sobotu před 
hrušeckými hody.“ (1980) 8

Další skupina zápisů o lidových tradicích, 
většinou se jedná o hody, je poměrně ob-
sažná a  historicky velice cenná, protože 
přináší informace o  určité lidové události 
v  souvislosti s  významnou politickou či 
společenskou situací:
Kostice: „V druhé polovici r. 1918 jevily se 
již zcela určité příznaky prohry Rakouska. 
Zběhů přibývalo stále více. Četníci ukázali 
se proti nim slabými. Vždyť sami cítili, že 
to praská. I  pan vrchní strážmistr Kupsa 
jevil se mírnějším ... Když před hody chlap-
ci stavěli před obecním hostincem máju, 
viděl mezi nimi mnoho desertérů (chlapců 
zeleného kádru); tu upozornil je na povin-
nost jejich pouze dotazem: ‚Ale po hodech 
půjdete na  vojnu?‘ ‚Po hodech půjdeme, 
pane vrchní.‘ Ale zůstali doma zase všich-
ni. Osvobození viselo již takřka ve vzduchu. 
V neděli o hodech veškerá chasa v obec-
ním hostinci shromážděná, obnažíc hlavy, 
zapěla za  doprovodu hudby zakázanou 
naši krásnou píseň ‚Kde domov můj?‘ A ni-

kdo je za to nezavřel!“ 9

Tvrdonická kronika se vrací k hodům 1918: 
„Hody v roce 1918 byli velmi slavné neboť 
se pořádaly již s  muzikou a  vším k  tomu 
potřebným, neboť se již ani pán starosta 
neodvážil muziku zakázat, jak to činil celou 
válku.“ 10

Ve zmíněné tvrdonické kronice čteme i zá-
pisy mimo převratné události: „Letošní 
hody připadly na neděli 26. října. Byly ne-
veselé, neboť po 3 dni (26. 28.) ustavičně 
pršelo při velkém a  studeném SZ větru.“ 
(1930) 11 

V  téže kronice je i  jedna z  mála zmínek 
o jiné lidové zvyklosti, než jsou hody: „Dne 
22. srpna už zarážena hora ve vinohradu. 
Letos nemuseli účastníci dlouho hledati 
modrý na  ni hrozen; neboť letos hrozny 
rychle zrají a slibují dáti velmi mnoho velmi 
dobrého vína. Ale celá slavnost byla přeru-
šena velikým požárem. Čti dále!“ Později 
k  tomuto zápisu doplněno: „Ale pro deš-
tě v  2.1/2 září více než ½ hroznů pohni-
la a  z  ostatních je kyselé nedobré víno.“ 
(1931) 12

Mnoho zápisů přibližuje období pro naši 
zemi z nejtěžších: „Lanžhotské hody v po-
sledních 2 letech se nekonaly. V roce 1937 
zemřel president Osvoboditel a  byl tudíž 
národní smutek, v  roce 1938 se v měsíci 
září schylovalo k válce.“ (1938) 13

Kostice: „V červnu 11. 6. konána národo-
pisná slavnost. Iniciátorem (původcem) 
těchto slavností byl Robert Nešpor pol.
insp. v.v. Krásná tato myšlenka v  době, 
kdy upadl náš národ opět do ‚temna‘ byla 
brzy pochopena  u mnoha občanů v Kos-
ticích a  tak se mohla sejíti první schůze 
dne 9.  května, na  kterou sezváni všichni 
zájemci a  milovníci folkloru (národopisu). 
Během té doby Nešpor Robert již pokročil 
ve  své myšlence dále. Dopsal Radiožur-
nálu a  požádal, aby slavnosti se vysílaly 
rozhlasem, dopsal několika filmovým pod-
nikům a nabídl jim možnosti filmování. Tak 
na první schůzi přišel vlastně s věcí hoto-
vou ... Od tohoto okamžiku se nezahálelo. 
Práce se rozdělila na skupiny a vypracoval 
se podrobný plán slavnosti. V  den Boží-
ho Těla kostického, které se koná vždy 
v neděli po Božím Těle, měly být slavnosti 
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uspořádány ... obsahovaly staré slovácké 
zvyky ‚Svatbu a hody‘ ... Radiožurnál však 
v poslední chvíli zrušil závazek pro technic-
ké potíže (zakázáno) ... Slavnosti se vyda-
řily a vyzněly jak finančně, tak i morálně.“ 
(1939) 14

Tvrdonice: „V měsíci říjnu byly začerněny 
orientační německočeské tabule na silnici 
a potrhány plakáty vybízející české obyva-
telstvo ke klidu. To se stalo přes noc. Za to 
byly ve Tvrdonicích zakázány hody a poli-
cejní hodina stanovena po 14 dní na 9. ve-
čer.“ (1939) 15

Kronika se k  této události ještě vrací: 
„Na  podzim 1939 pomazali příslušníci 
podzemní organizace tabulky fin. stráže, 
převrátili orientační tabule německé u ško-
ly, od Lanžhota počínaje až po Uh. Hradiš-
tě. Tehdy propukla válka Říše s Polskem, 
což povzbudilo statečné vlastence k prv-
ní sabotáži. Současně došlo k  incidentu 
Němců s chasou Staré Břeclavi, odkud se 
mnoho uprchlíků ukrývalo u nás. Gestapo 
hledalo viníky. Mnohé nápisy byly hanlivé 
a pobuřující. 10 význačných občanů mělo 
býti zatčeno jako rukojmí až do vyšetření. 
Tehdy pronikly už zprávy o Dachau, věznici 
v Brně, Kounicových kolejích. Hodonínský 
hejtman hody nepovolil ... V den hodů po-
stavili hoši máje, přijely kolotoče. Chasa 
procházela s  harmonikou zpívajíc píseň 
o  ‚breclavskej kasárni‘ vesnicí. Obec byla 
hlídána. Za každým rohem četník, policista 
nebo vojín SS (sic). 50 Němců mělo službu 
a na 500 jich mělo pohotovost v autobu-
sech v okolí. Zřejmě čekali na incident.“ 16

Týnec: „Hody sice slaveny podle starého 
zvyku, ale nálada byla již velmi skleslá, po-
něvadž mezi námi byli němečtí vojáci, kteří 
hlídkovali.“ (1939) 17

„Byla válka, Němci bojovali na všech fron-
tách a  proto byl vydán zákaz tanečních 
zábav. Hody slaveny nebyly. Netancovalo 
se. Jen při soukromých příležitostech, jako 
je svatba hrála muzika a tance bylo málo.“ 
(1940) 18

Po válce bylo do kroniky dopsáno: „Zákaz 
zábav byl obcházen tím, že se v některých 
domech pořádaly t.zv. čundry. To se sešli 
mladí lidé pod návratím nebo ve stodole, 
a při harmonice, houslích se tancovalo až 

do rána. Četníci i němečtí policisté o tom 
věděli, ale nikdy nikoho nezavřeli, ani ne-
pokutovali.“ 19

Kostice: „Na  dne 19. října připadalo po-
svícení... Tohoto roku bylo vše zakázáno.“ 
(1941) 20

Zápis z roku 1945 prozradí, jak Kostičané 
tento zákaz vyřešili: „Roku 1941 pořádala 
mládež hody na černo. Tančilo se na dvoře 
Jaroše Baťky a též se pilo jako vždy o po-
svícení v  hostincích. Jaroslav Baťka měl 
být za přestupek tento potrestán, ale bylo 
od trestu upuštěno.“ 21

Hlohovecká kronika o  období II. sv. vál-
ky vypráví: „... žádná česká akce nebyla 
možná. Přílišné vyzpěvování bylo považo-
váno za provokaci a vyzpívanou slováckou 
hrdost zaplatil mladý občan Jan Šlichta 
životem v  koncentrač. táboře, druhý, Jan 
Radkovič 6 léty tábora také.“ 22

Moravská Nová Ves: „V r. 1943 byly hody 
pořádány pod rouškou starých slováckých 
zvyků, neboť byl přísný zákaz tanečních zá-
bav. Pořad se konal před farou do 24 ho-
din.“ 23

„I v roce 1944 byly konány hody, tentokrá-
te pod rouškou kopané. Hrál u nás nějaký 
pražský klub, slavnostní výkop měl staros-
ta. Večer byla taneční zábava.“ 24

A po válce v Tvrdonicích: „Hody slavily se 
v den 27.–28.–29. 10. Počasí bylo studené, 
nevlídné, což však veselosti a hodové nála-
dě nijak neuškodilo. Úroda vína způsobila, 
že pití holdovala i škole odrostlá mládež.“ 
(1946) 25

„Hody byly veselé ve všech 4 hostincích. 
Lidé zapomínali aspoň na chvíli na trampo-
ty všedních dnů.“ (1947) 26

Další historický mezník v tvrdonické kroni-
ce: „Slovácký krúžek pořádal 12. září hody. 
Za  pěkného počasí tančilo se na  rynku 
a večer na sokolovně. Nové poměry zračily 
se i  o hodech. Zábava povolena byla jen 
SČM na Společ. Domě a Sokolu u Hnát-
ku.“(1948) 27

„V  noci 31.10. o  hodkách strhl neznámý 
pachatel se stožáru u radnice ruskou vlaj-
ku.“ 28

„Nová doba“ naštěstí folklor nezatratila, 
jak se dočteme v kronice Moravské Nové 
Vsi: „Hody. Tato tradiční zábava s taneční 
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veselicí po tři dni a hodky bývaly vždy hoj-
ně navštěvovány přespolní mládeží, neboť 
jsou to jedny z prvních hodů na Slovácku. 
Jsou to tzv. jakubské hody po 25. červen-
ci. Tentokráte se i  letos vydařily jak poča-
sím, tak i náladou a návštěvou přespolňáků 
z okolí. Slovácká omladina se znovu uká-
zala v plné nádheře svých krojů, které jsou 
vkusné a pestré v celém okolí.“ (1951) 29

Tvrdonická kronika nám dokumentuje, 
že lidové slavnosti byly často spojovány 
s oslavou politických výročí: „V rámci slav-
ností ‚Podluží ve zpěvu a tanci‘ bylo vzpo-
menuto 700. výročí založení obce Tvrdo-
nic, 40. výročí založení komunistické strany 
československa a  Dělnický dům byl opět 
přejmenován ze Společenského domu. 
Tento název dostal za německé okupace.“ 
(1961) 30

I na stránkách lanžhotské kroniky zjišťuje-
me, že se v roce 1955 spojila oslava výročí 
konce války se slováckými hody a na foto-
grafiích i v zápiscích vedle sebe postávají 
či tančí krojovaní šohajové a cérky, pokro-

ková mládež v košilích Československého 
svazu mládeže i členové různých delega-
cí.31 V zápise z roku 1955 se také dočteme 
o „poměrech lidopisných“, že přestože se 
„dodnes dodržují nejhlavnější zvyky: fa-
šank, hrkání, šlahačka, hody, vybírání rži, 
Kateřinské muziky, volby stárků, aj. ... li-
dových zvyků a obyčejů valem ubývá, pro-
tože selské ražení, stárkování je veřejnými 
úřady odsuzováno jako přežitek a zdůraz-
ňován estrádní, kroužkový způsob vystu-
pování.“ Ale vzápětí autor sám uznává, že 
„snahy o vytvoření slováckého krúžku stále 
ztroskotávají na nepochopení občanstva.“  
A  že „Mládež však ve  vykonávání těchto 
krojových zvyklostí velmi vlažní.“ 32 Podob-
ně vyzní i kapitoly o poměrech lidopisných 
v roce 1956 33 a 1957.34 V zápisech z roku 
1958 se dočítáme, že stále ještě „se dodr-
žuje fašank, zahrávání hodů a hody s hod-
kami. Šlahačka a  zpívání koled už úplně 
upadly. Sokol obnovil dožínky, ovšem jen 
ve  formě estrádního vystoupení. Dospě-
lými se udržuje draní peří. Pozměňuje se 
v tom, že se dere odpoledne místo večera. 
Lidé jsou pohodlní a večer se jim nechce 
z domu anebo jdou na televisi.“ 35 Zajíma-
vé informace tam získáme také o  vývoji 
lidového umění, kde „stále dorůstá a na-
stupuje dorost, který přejímá prvky dědě-
né od  předků a  vytváří formy nové.“ Ale: 
„Rozvoj lidového umění je částečně brzděn 
potíráním domácké řemeslné výroby, která 
je stíhána. Mnoho vyšívaček je zapojeno 
do Lidového výrobního družstva v Hradiš-
ti....“ 36 Na dalších stranách této cenné kro-
niky se zase dozvíme, že šlahačka v roce 
1959 proběhla, ač bez krojů, na  Vánoce 
se koledy nezpívaly po domech kvůli vy-
trvalému dešti, na hodech byla účast silná 
a  novinkou bylo, že „v  podvečer svátku 
Mikuláše chodila spousta čertů po ulicích 
i po domech. Byli to ženatí chlapi převle-
čení, kteří tropili dost výtržností.“ 37 V roce 
1960 poprvé byla na hody stavěna pouze 
jedna máje a „chasa konečně sjednocena 
ve Slováckém krúžku Sokola.“ (str. 268) 38

Ocitujme ještě všeříkající povzdech kroni-
kářův z roku 1964: „Dříve bilo do očí úsilí 
stát se individualitou, projevit se furiant-
stvím, uměleckým výtvorem, zpěvem, ver-

Kronika Hlohovce 1945–1976, s. 83. Fotoarchiv 
autora.



131

SUPLEMENTUM

buňkem, dnes však jen parádou a majet-
nictvím.“ 39

Oddíl kronikářských záznamů na  pozadí 
historických událostí a  období uzavřeme 
lakonickým záznamem v kronice Hlohov-
ce z roku 1968: „Tradiční hody se v tomto 
roce nekonaly pro politické události v srp-
nu.“ 40

Do třetí skupiny můžeme zařadit hrdé zá-
pisy o hodech a  jiných lidových slavnos-
tech z doby, kdy věhlas těchto akcí už pře-
kročil hranice regionu a obyvatelé Podluží 
si uvědomili, že to, co brali jako tradiční 
každoroční zvyklost, je pro jiné předmě-
tem údivu a obdivu.
V lanžhotské kronice jsou dochovány pod-
pisy prezidenta Nejvyššího soudu v Brně 
a advokátů s komentářem, který pro jeho 
kolorit ponecháváme vcelku, přestože by 
se dal zčásti zařadit i do předchozí skupi-
ny zápisů, které informují nejen o lidových 
tradicích, ale i o charakteru doby, o které 
se zápis zmiňuje: „Zde podepsaní páni 
poctili nás svou přítomností na naše hody. 
Přijeli k  nám, aby si prohlédli náš krásný 
kroj, naše výšivky a naše zvyky. Každý rok 
na  naše hody přijede k  nám mnoho lidí 
z okolí i  ze vzdálí. O našich hodech už ví 
snad každý v republice. Kdo jednou k nám 
přijede příští rok zase a  přivede i  známé. 
Naše hody tak jak se u nás od nepaměti 
slavily, byli svátkem největším v  roce pro 
každého řádného lanžhočana. I  když se 
celý rok uskrovňoval ve vydání, na hody si 
každý zahýří nech mladý nebo starý a ne-
hledí se na  větší vydání. Největší nákupy 
se dělaly vždy k  hodům, jak šatstva tak 
požívatin. Tento rok byla výjimka, hody již 
nebyly tak veselé jako bývali dříve. Hudba 
sice hrála u Galů na náměstí, v Katolickém 
domě, u Kocandů a u Lamberků ale stís-
něná nálada se jevila všude. Krize se jeví 
všude a ve všem.“ (1931)41

V Moravské Nové Vsi měli na hody vzác-
nou návštěvu: „26. července, tj. na hody, 
navštívila naši obec Olga Masaryková, 
dcera presidenta T. G. Masaryka, se svým 
průvodem. Zajímali se o  slovácký kroj 
a dotazovali se na kulturní poměry v obci.“ 
(1933) 42

Kostická kronika: „Na  hody dne 15.10. 
které trvají 3 dny a jsou považovány za nej-
větší svátky přijel se podívati bývalý gene-
rál ruských legií Rudolf Gajda.“ (1933) 43

Návštěvou prezidenta Beneše v  Břeclavi 
v  roce 1936 a  jeho účastí na  slováckých 
hodech se zabývá samozřejmě více obec-
ních kronik, lanžhotská snad nejpodrob-
něji: „Nastala nejkrásnější chvíle dne. Děv-
čata v  krojích zavěsila se pod paže pana 
presidenta, šohajové nabídli rámě paní 
presidentové a  za  zvuků slovácké hudby 
šlo se na stadion ... Z tribuny přihlížel pan 
president slováckým hodům, provedeným 
chlapci z  Lanžhota a  Staré Břeclavě.“ 44 

(Kostická kronika dodává, že chasa byla 
také z Kostic, Tvrdonic a Týnce). 45

Obyvatelé Podluží mohli být hrdi i na nad-
šení, které vzbuzovaly jejich tradice mezi 
zahraničními hosty, svědčí o  tom zápisy 
v  lanžhotské kronice: „V neděli hodovou, 
dne 19. září 1937 navštívila naše městeč-
ko skupina 32 Dánů, členů královského 
dánského autoklubu.“ (1937)46 a v kostické 

Kronika Moravské Nové Vsi 1936–1976, s. 162. 
Fotoarchiv autora.
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kronice: „V témže roce dne 21. září navští-
vila obec naši as 30členná výprava Mezi-
národní anthropologické společnosti, aby 
shlédla obec samu, její obyvatele, způsob 
života, zvyky, zábavy ap. Mezi účastníky 
výpravy byli členové mnoha evropských 
národů ... Občané naší obce projevili 
slovanskou pohostinnost ... a  ukázali, co 
měli nejlepšího, předvedli zvyky hodové 
a  jiné.“ (1924)47, i  v  kronice tvrdonické: 
„Dne 14 řína 1928 zavítali k nám cizinci ze 
všech okolečních států země, totiž z Ame-
ryky, z Francie, z Anglie, z Belgye, z Číns-
ak, z Japonska, a Jugoslávie a Polska. ... 
Aby vyděli a  mohli konstatovati v  cizině 
naše slovácké kroje, slováckých šohajů, 
slovácké dívky, slovácké zvyky, slovácké 
hody a celí slovácký své ráz. ... po uvítáni 
šlo se s hudbou ke staršímu starkovi, pak 
k mladšímu starkovi, pak všecko společně 
ke starostovi. ... dům, v němž starosta byl, 
byl starodávny, střecha slaměná, velkou 
zajímavostí bylo a zdobylo, tento starodáv-
ny dům, na kterém byl vymalován výstupek 
krásnými malbami. Čemuž se cizinci velmi 
podivovali. Pak se šlo na  hody pod máj, 
kde se všechny zviky odbývali, všechno, 
co se při hodech odbývalo, vše se filmo-
valo. Nejzajímavější jim bilo čardaše a hož-
die. Co ještě v životě neviděli.“ 48

Podluží se svými zvyky bylo také častým 
objektem zájmu tehdejších médií, jak do-
kazují na příklad zápisy v kronikách kos-
tické a tvrdonické: „Život mládeže v Kos-
ticích jest celkem veselý. Pořádají taneční 
zábavy, dožínky, plesy a  divadla. Tak vy-
sílány byly radiem Reportáže národopis-
né z Kostic. Dne 16. 4. vysílána Slovácká 
svatba ... V červenci (23. 7.) vysílány opět 
dožínky, chtěje tím ukázati jaké zvyky, písně 
a říkačky při takových slavnostech bývají... 
Reportáže tyto vysílány byly všemi stanice-
mi v republice.“ (1933) 49

„V den hodů 21. 10. vysílána poslední re-
portáž všemi čsl. stanicemi ... Při vysílání 
uděláno několik snímků, z  nichž některé 
jsou přiloženy.“ (1934).50

„Dne 23. července pořádala kostická 
chasa společně s  tvrdonskou v Kosticích 
v  hostinci u  Blažků ‚Dožínky‘. Brněnská 

odbočka Radiojournalu tuto slavnost vysí-
lala do všech čsl. stanic.“ (1933) 51

V mladších kronikách také nalézáme časté 
zmínky o záslužné činnosti národopisných 
souborů i  jednotlivých osobností, bez 
nichž by možná lidové tradice na Podluží 
nepřežily do dnešních dob v takovém bo-
hatství.
Kronika Lanžhota: „K propagaci známých 
lanžhotských hodů vydal poštovní úředník 
Antonín Bartoš, dlouholetý stárek chasy 
v hostinci u Galů ... svým nákladem 2 alba 
po  6 fotografií, na  nichž zachyceny jsou 
krásné lanžhotské kroje a  zvyky při práci 
a zábavě.“ (1938) 52

Týnecká kronika: „Ve školním roce 1939-
44 působil na  zdejší škole učitel Tomek 
Antonín s manželkou učitelkou Stanislavou 
Tomkovou, kteří sem byli přeloženi z Bo-
humína. Učitel Tomek byl hudebně nadaný 
člověk a z žáků celé obecné školy sdružil 
pěvecký sbor v počtu 60 až 80 a nacvičil 
v trojhlasných sborech mnoho slováckých 
písní lidových i  národních. Žáci různého 
věku zpívali a vystupovali v krásných pod-
lužáckých krojích – děvčata v  rukávcích, 
pestrých kordulkách a  vyšívaných fěrto-
ších, chlapci zase v  třaslavicích (bílých 
gatěch), v modrých zástěrách, vyšívaných 
košilích s  kulatým slováckým klobůčkem 
s pěkným pérkem ... Dostalo se jim názvu 
Týnečtí zpěváčci.“ 53

Kronika Tvrdonic informuje o  významné 
národopisné události, zápis je doplněn 
i  výstřižky z  tisku: „V neděli pořádal Slo-
vácký krúžek v  Tvrdonicích ve  spolupráci 
se všemi krúžky na  Podluží slavnost kla-
dení základního kamene Slovácké búdy 
na Trávníkách. Slavnosti předcházelo sta-
vění 45 m vysoké máje.“ (1946) 54

V  kronikách poválečných je podrobně 
mapována činnost „Slováckých krúžků“ 
a  jiných folklórních souborů,55 také z nich 
můžeme vysledovat historii vzniku dnes 
už všeobecně známých a oblíbených ná-
rodopisných slavností v Tvrdonicích.56 Po-
měrně mladá kronika Hrušek (1973–1989) 
se vrací k  slováckým zvykům, krojům 
a písním prostřednictvím informací o čin-
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nosti Slováckého krúžku, který je aktivním 
zprostředkovatelem starých tradic (str. 42, 
43, 86–87, 121, 255, 385, 430–432, 463, 
484, 526, 586). Z kroniky se také dozvíme, 
že tento folklorní soubor je často používán 
jako kulturní vložka na  různých schůzích 
a oslavách politických výročí, což je také 
pro tuto dobu typické.57

Ale nejpoutavější a z hlediska národopis-
ného studia i nejcennější je pátá skupina, 
to jsou často velmi podrobné popisy růz-
ných lidových zvyklostí a tradic, které mů-
žeme také v obecních kronikách objevit.
Nejkrásnější takové pojednání je zazna-
menáno v  kronice kostické.58 Na  neuvě-
řitelných 42 stranách velkého formátu se 
zde do nejmenších podrobností dozvíme, 
jak probíhaly v  Kosticích svatby, pohřby, 
Velikonoce a celé jarní období, Vánoce, ale 
i poslanecké volby, které autor zřejmě za-
počítával do místního folkloru.
Kronika Moravské Nové Vsi 1922–1935 je 
vyzdobena množstvím fotografií obyvatel 
obce v krojích a v jejím závěru je velmi po-
drobný popis kroje doprovázený také zda-
řilými fotografiemi.59

V dalším dílu kroniky Moravské Nové Vsi 
1936–1976 je pojednání o odvodu branců 
na  vojnu60 a  o  zapletačkách na  Podluží, 
o složitém zaplétání vlasů tzv. „na zahrád-
ku“. Toto umění ovládalo jen několik teti-
ček-zapletaček, ty byly vyhledávány hlav-
ně před hody a jinými lidovými slavnostmi: 
„Při zaplétání bývá u Kalíšků veselo. Děv-
čata zpívají a chlapci neopomenou přijít se 
podívat, jak jejich děvčata budou příští den 
vypadat. Neobejde se to bez zpěvu, smí-
chu a žertování, což nebere konce.“ 61

Tatáž kronika vykresluje průběh novoves-
kých hodů a bohatě jej doplňuje fotogra-
fiemi.62 Stručnější popisy hodů je možno 
nalézt i v kronice Týnce,63 Hrušek,64 o kroji 
pojednává kronikář hlohovecký.65 V  kro-
nice Charvatské Nové Vsi si zase autor 
stěžuje, že: „Mizí lidové zvyky, neboť jejich 
nositel-mládež se od nich odvrací. Děti už 
skoro nenosí lidový kroj. Málo se zpívá. 
Hlavně zpěv chlapců, který jindy před od-
vody a  jindy zněl vesnicí, zmizel. Udržely 

se ještě hody a krásný zvyk vánoční kole-
dy pastýře“ (1949),66 hned na další straně 
musí svůj názor opravit, zpěv rekrutů totiž 
zaslechl právě pod oknem. Radostně za-
znamenává jejich písně, včetně notového 
zápisu.

Kroniky nejsou samozřejmě jediným zdro-
jem informací o lidových tradicích, zvycích 
a  obyčejích. V  obsáhlé odborné knihov-
ně mikulovského archivu můžeme sáh-
nout po  vlastivědách, o  jejichž významu 
není potřeba obšírně hovořit. Při studiu 
těch, které se týkají našeho regionu, se 
dostaneme ke  stejnému závěru jako při 
nahlédnutí do  kronik. Zatímco Augustin 
Kratochvíl v  Pohořelském a  Židlochov-
ském okrese a Karel Jaromír Bukovanský 
v  Klobuckém okrese se věnují této námi 
zkoumané problematice nepatrně, Ladi-
slav Hosák v Hustopeckém okrese s odka-
zem na Augustu Šebestovou a její Lidské 
dokumenty, je sdílnější. Nejvíce informací 
přináší v  Břeclavském okrese významná 
osobnost národního obrození v  regionu 
Jan Noháč. Kromě charakteristiky oby-
vatel – „Na Slovácku cení se více tělesná 
zdatnost a statečnost, duševní síla jest až 
na druhém místě“, popisuje podrobně kroj, 
a to jak slovácký, tak hanácký, zvyky i po-
věry, přidává říkadla, obyčeje i dialekt. A to 
vše demonstruje na  fotografiích a na do-
bových snímcích. 

Kromě typických slováckých obcí, kte-
ré lidové zvyky nadále a zhusta praktikují 
a zapisují (vzpomeňme např. nedávno vy-
danou zdařilou publikaci města Velké Bílo-
vice Stárci a stárky, ve které najdeme jak 
popis, tak notový materiál, ale především 
velmi hodnotnou fotogalerii), je pro náš 
region příznačný fakt, že zejména v  jeho 
jižní části žilo do  roku 1946 obyvatelstvo 
německé národnosti, které bylo po druhé 
světové válce, jako její důsledek, odsunu-
to. Svoje zvyky, dialekt, kroj, písně, prostě 
celý způsob života si vzalo s sebou. Noví 
osídlenci většinou z  jiných částí Moravy 
si přinesli zvyky nové, typické pro kraj, 
ze kterého přišli. O zvycích a způsobu ži-



MUSEUM  VIVUM  2007

134

vota bývalých obyvatel jejich současných 
domovů se dozvěděli pramálo. Víc ani 
nemohli. V  některých obcích se vyměni-
lo obyvatelstvo téměř kompletně. Když 
pomineme nálady poválečné společnosti 
s leckde nesmiřitelným akcentem k býva-
lým spoluobčanům, tu oprávněným více, 
tu méně, neměli se v podstatě čeho chytit. 
Obecních kronik se zachovalo minimál-
ně. Můžeme se domnívat, že ne všechny 
padly za  oběť válečným a  těsně pová-
lečným poměrům. Z  poznámek ledabyle 
utrousených našimi badateli, kteří mezi 
odsunuté patří, je zřejmé, že některé kro-
niky si vzali při odchodu z naší republiky 
s sebou do nové vlasti, kterou bylo v dr-
tivé většině Bavorsko. Zachovaly se pou-
ze obecní kroniky z  Bulhar (1925–1940), 
Hustopečí (1800–1900), Jevišovky (1918 
až 1938), Klentnice (1934–1936), Ledni-
ce (1919–1935), Mikulova (1919–1933), 
Milovic (1938–1945), dnes již neexistu-
jícího Mušova (1914–1934), Pouzdřan 
(1921–1933), Přítluk (1709–1936), Sedlece 
(1922–1942), Valtic (1877–1934) a  Zaječí 
(1908–1929). Ani školních a farních kronik 

není více. To by k poznání zvyků obyvatel 
jižní části našeho okresu zcela nestačilo. 
Ani vlastivědné a  odborné literatury se 
nám z této oblasti mnoho nezachovalo.

Ovšem Sudentendeutscher Landschafts- 
rat (Sudetoněmecká krajanská rada) a vý-
bory odsunutých občanů jednotlivých 
obcí jsou publikačně aktivní. Tak můžeme 
čerpat informace jak z  monografií měst 
a  vesnic, ve  kterých dříve německy ho-
vořící a  cítící občané žili, tak z  ročenky 
Südmährisches Jahrbuch (Jihomoravská 
ročenka) či měsíčníku Der Südmährer (Ji-
homoravan), vydávaného již od roku 1949. 
Kromě toho si bývalí obyvatelé, sdruže-
ní v  organizacích podle původních obcí, 
ve  kterých na  našem území žili, vydávají 
ročenky např. Unter-Tannowitz (Dolní Du-
najovice) či zpravodaje např. Pohrlitz-Info 
(Pohořelice-Info). 

Vydávané zpravodaje se vztahují k  jed-
nomu místu a  kromě aktualit se věnují 
životu v  jihomoravských obcích v  době, 
kdy zde žili bývalí spoluobčané německé 

Kronika Charvatské Nové Vsi 1927–1969, s. 392, fotografie z hodů roku 1952. Fotoarchiv autora.
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národnosti či jejich předci. Obsahem je 
nejen hospodářský život, ale také život 
společenský, zvyky, jazyk, historie dávná 
i  nedávná. Příspěvky jsou ovšem velmi 
kolísavé úrovně, což však nesnižuje jejich 
dokumentární hodnotu.

Téměř všechny monografie věnují svá-
tečnímu i všednímu životu města či obce 
značný prostor. Kromě podrobného popi-
su nechybí plánky, náčrtky, notový mate-
riál či fotografie, takže možnost opravdo-
vého poznání je velká. Většinou je připojen 
i slovník, který dialektové výrazy předsta-
vuje ve  spisovné podobě. Je to dobře, 
protože dialekt jihomoravských Němců 
je spisovné němčině natolik vzdálen, že 
by mu ani jejich děti již narozené v  Ně-
mecku či Rakousku nemohly porozumět. 
Díky monografiím můžeme poznat takové 
podrobnosti, jako jsou pracovní nástroje, 
jejich podoba i název v dialektu, jednotli-
vé pracovní činnosti, kroj a  jeho součás-
ti včetně správného nošení, lidové zvyky 
a písně. K poznání občanské společnosti 
je možné nahlédnout do spolkového živo-
ta, tedy na to, jakou činností vyplňovali ně-
mečtí obyvatelé našeho okresu svůj volný 
čas. Toto zjištění napovídá o způsobu je-
jich života snad nejvíce, protože většinou 
manuálně těžce pracující rolníci a  vinaři 
jihomoravských vesnic pečlivě zvažovali, 
jak svůj volný čas stráví. Monografie tento 
pohled přináší většinou podrobně s  foto-
grafiemi, reprodukcemi plakátů, notami či 
divadelními programy.

Další možností studia starých památnos-
tí Němců odsunutých po  druhé světové 
válce z  jižní Moravy a  části jižních Čech 
je měsíčník Der Südmährer. Je rozčleněn 
na čtyři části – Novobystřicko, Slavonicko, 
Znojemsko a  Mikulovsko, které jsou po-
tom členěny na jednotlivé obce. V nich bý-
valí obyvatelé připomínají svůj život na jižní 
Moravě. Popisují dětské hry, vánoční a ve-
likonoční oslavy, hody, slavnosti světské 
i  církevní a  bohatý spolkový život, který 
zaznamenal zejména koncem 19.  a  po-
čátkem 20. století opravdový „boom“. Se 
čtenáři se autoři dělí o  kuchařské recep-

ty na typická jídla, o povídání pamětníků, 
úsměvné historky sousedů, o popis vinař-
ských a polních prací či architektonických 
drobností. Nechybí medailonky zaslouži-
lých občanů. Vypovídacími sondami jsou 
dějiny jednotlivých rodin a  jejich osudy. 
Podobu vesnic přináší reprodukce starých 
pohlednic a  reprofotografie dobových 
snímků a dokumentů. Samozřejmostí jsou 
pravidelně vycházející, ostatně stejné je to 
u všech publikací vydávaných Südmähris-
cher Landschaftsrat, vzpomínky na r. 1945 
a roky následující, které nám dávají mož-
nost nahlédnout do  myšlenkového světa 
odsunutých Němců. 

Materiály, stati a články publikované v ro-
čence Südmährisches Jahrbuch, kterou 
také vydává Südmährischer Landschaft-
srat, jsou obsáhlejší a z pera erudovaněj-
ších autorů, doplněné obrazovými příloha-
mi a poznámkovým aparátem. 

Všechny monografie, ročenky, měsíčníky 
i  zpravodaje vydávané bývalými občany 
naší republiky, s  jejímž vznikem se nikdy 
nesmířili, jsou skutečně mimořádně cen-
ným zdrojem informací, které by nám jinak 
již navždy zůstaly utajeny. 

A tak buďme rádi, že staré památnosti se 
zapisují.
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SUMMARY
The Moravian Slovakia is a region, which is 
characterized by the still surviving traditions 
and customs. A significant part of the Moravian 
Slovakia is Podluží, which includes several vil-
lages in the Břeclav vicinity. The chronicles and 
visitors books of the villages are deposited in 
the State District Archives in Mikulov and are an 
important source of knowledge of the folk cus-
toms and traditions. 
After the end of the World War II and after the 
transfer of the German population, there were 
ex changed people in the southern part of our 
region. The transferred people brought to their 
new houses beyond the west and south border 
of our republic their customs, practices, folk 
costumes, simply the whole way of their life. 
We can recognize this life above all thanks of 
the publication activity of the Südmährischer 
Landschaftsrat, which presents itself by the 
yearbook Südmährisches Jahrbuch and by the 
monthly review Der Südmährer and also thanks 
of the associations of the former inhabitants, 
who publish the monographs of cities and mu-
nicipalities, year-books and bulletins. This en-
ables us to recognize the economic and social 
life, which was practiced in the South Moravia, 
as well as to look into the intellectual life of the 
South-Moravian inhabitants. 
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V  roce 2007 uplyne 150 let od  narození 
Františka Řehoře (16. 12. 1857, Stěžery 
u  Hradce Králové – 6. 10. 1899, Praha), 
který je považován za předního představi-
tele česko-ukrajinských vztahů osmdesá-
tých až devadesátých let 19. století a z et-
nografického hlediska za předního znalce 
haličsko-ukrajinské lidové kultury. Napsal 
mnohé články o  této kultuře, zhotovil et-
nografickou sbírku pro České průmyslové 
muzeum manželů Náprstkových (nyní se 
sbírka nachází v  Národopisném muzeu 
NM v Praze) a je rovněž autorem cenné fo-
tografické sbírky z Haliče z konce 19. sto-
letí. V roce 1995 vyšel v Kanadě výběr 125 
fotografií 1 a v roce 1999 Náprstkovo mu-
zeum vydalo jeho sbírku fotografií na CD 
– ROM.2 V  Literárním archivu Památníku 
národního písemnictví v Praze se nachází 
pozůstalost F. Řehoře (fond č. 611), kte-
rá již byla částečně publikována, a to jak 
materiály týkající se Haliče,3 tak i některé 
poznatky z Čech.4 

Jeho záznamy v  pozůstalosti, které se 
vztahují k  Čechám (zejména karton č. 7, 
1-B/43 a  karton č. 14, 1-B/50), se týka-
jí genealogie rodu Řehořových od  roku 
1695, selského statku (č. 69, po  přečís-
lování č. 61), v němž se F. Řehoř narodil, 
a  který byl koupen jeho pra-pradědem 
ve  druhé polovině 18. století. Dále jsou 
to informace o  povinnostech poddanské 
rodiny, o  zrušení roboty, o  zvycích, svat-
bách, věnu, o stravě, požárech statku atd., 
které zaznamenával z autopsie, z vyprávě-
ní příbuzných (hlavně babičky), z úředních 
dokumentů a osobní korespondence. Část 
záznamů pochází z doby před přesídlením 
do Haliče u Lvova, kde otec F. Řehoře pro-
najal v roce 1877 statek ve Volkově a kam 
se odstěhovala celá rodina (rodiče F. Ře-
hoře, bratr a  dvě sestry). I  po  přesídlení 
F. Řehoř zpočátku pokračoval v  sepiso-
vání Rodinné kroniky než se zcela oddal 
dokumentaci a  studiu haličsko-ukrajin-
ské lidové kultury. Zájem o  dějiny rodu, 
o dění ve Stěžerách projevoval F. Řehoř už 
v době studií na reálce v Hradci Králové, 
ale rozhodnutí o přesídlení nesporně ten-
to zájem posílilo. Ještě před přesídlením 

ZE ŽIVOTA 
RODINY ZE STĚŽER
NA KRÁLOVÉHRADECKU 
V 19. STOLETÍ

Naďa Valášková
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vypisoval údaje z matrik na faře, na hřbi-
tově zakresloval pomníky předků apod. 
V Haliči některé záznamy pak přepisoval, 
zapisoval vyprávění maminky či otce atd. 
Na  první stránce jedné z  částí rukopisné 
kroniky F. Řehoř uvedl: „Sepsal dle prame-
nů listinných a ústních dne 6., 7. a 8. pro-
since léta páně 1878 ve Volkově František 
Řehoř, vnuk.“ 

V Haliči prožil F. Řehoř s menšími přestáv-
kami kolem 15 let a  jeho zájem o  místní 
lidovou kulturu začal po navázání kontak-
tu s Vojtěchem Náprstkem sestavováním 
sbírky předmětů haličské lidové výroby 
pro České průmyslové muzeum (Náprst-
kovo muzeum) v  Praze. V  roce 1890 se 
na  určitou dobu vrátil do  Čech, kde se 
léčil v Rožnově pod Radhoštěm a kde ho 
navštívil při své cestě z Vídně známý ha-
ličsko-ukrajinský kulturně-osvětový pra-
covník Volodymyr Šuchevyč (1849–1915), 
autor pětisvazkové publikace o Huculech. 
Ani zde F. Řehoř, byť těžce nemocen, ne-
zapřel své sběratelské schopnosti a koupil 
několik moravských lidových výrobků pro 
Náprstkovo muzeum.5 

Z Řehořových zápisků o životě jeho rodi-
ny zde vybíráme záznamy, které se týkají 
cestování v 60. letech 19. století. V prvním 
případě se jednalo o nucený úprk, ve dru-
hém případě o cestování související s tra-
dičními svátky. 

Na základě vlastních prožitků devítiletého 
kluka a vyprávění rodičů a sousedů F. Ře-
hoř zapsal údaje o válečných událostech 
za  prusko-rakouské války v  roce 1866, 
kdy 3. července v Chlumu u Hradce Krá-
lové byla rakouská armáda poražena. Byť 
přímé boje se Stěžerům vyhnuly, přesto 
přesuny vojsk ovlivnily život celé obce. Již 
v červnu první, kteří „na kvartýru v Stěže-
rách leželi“, byli Italové. U Řehořových byl 
„feldvebl ještě s jedním vojákem.“ Po nich 
se ve  Stěžerách kratší čas zdržovalo 
„velké množství vojska“ rakouského. Byli 
i  v  Řehořově statku – důstojníci ve  svět-
nici, vojáci venku, kde si rozkládali ohně. 
Řehořova maminka vařila narychlo různé 

pokrmy, hlavně z  drůbeže, „ovšemže za-
darmo“. Vojsko bylo odveleno na  bojiště 
a  za  několik dní převáželi přes obec ra-
něné. Jak Řehoř poznamenal, o  váleč-
ných událostech se dovídali z novin Posel 
z Prahy, které v  rodině dlouhodobě ode-
bírali, a od sousedů. V sobotu 1. červen-
ce 1866 procházelo Stěžerami směrem 
ke Kuklenám opět rakouské vojsko a od-
poledne „panský kovář“ přinesl informaci, 
„že Prusové již jdou“ a  jednotlivé rodiny 
se chystaly k chvatnému útěku ze Stěžer. 
Řehoř popisuje, jak narychlo vytáhli vůz 
„fasuněk“ s  plachtou, naložili nejnutnější 
věci a potraviny. Na voze bylo deset osob, 
hlavně dětí, 4 krávy šly za vozem, s nimi 
děvečka se sestrou a  kovářův učedník 
také s krávou. „V tu dobu již utíkal Kovan-
da Štěpánek, sklenář, skrze dvůr Josefův, 
nesl raneček na zádech a pravil, by utíkali, 
že Prajzy jsou za přelízkou.“ Uprchlíci smě-
řovali do Soprče (přes Libčany, Roudnici, 
Dobřenice, Pravy), kde Řehořovi měli pří-
buzné. Doma zůstal dědeček s babičkou, 
otec Josef a služka Kateřina, aby ochránili 
stavení. Do Soprče dojeli uprchlíci na dru-
hý den k ránu, kde zůstali několik dní a při-
jely tam i  další rodiny ze Stěžer. Rovněž 
babička, která nesla na  zádech peřiny 
a  také otec. Ale i do Soprče přišli vojáci, 
kteří měli zájem o  koně „a  brali chleba“. 
A  tak se postupně jednotlivé rodiny stej-
nou cestou vraceli zpět. Ve Stěžerách však 
byla ještě část vojska a domácí trnuli, když 
viděli, že vojáci rozložili oheň na  „záspí“. 
Vydali se směrem k Nechanicím a za Stě-
žerkami „poskytovalo bojiště hrůzný po-
hled.“ Nic konkrétnějšího Řehoř neuvádí, 
jen poznamenává, že jeden ze sousedů 
sbíral vojenské boty, ale pak je zahodil, 
báli se je vzít do vozu. Když cestou vojáci 
chtěli jim sebrat koně, děti plakaly tak hla-
sitě, že od  tohoto úmyslu upustili. Dojeli 
do Mžan, kde v ratejně na dvoře hraběte 
Harracha zůstali přes týden. Řehořův otec 
se šel podívat do Stěžer, aby zhodnotil si-
tuaci a po návratu do Mžan jim oznámil, že 
se mohou vrátit domů. 

Následuje popis zpustošení Řehořova 
statku, kde „v kuchyni bylo plno hlav a peří 
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z drůbeže, zamazáno vše“, ze stodoly byla 
stržena střecha, neboť „vojsko doškami 
podestýlalo“, jedna dělová koule z bojiště 
zasáhla zeď statku atd.6 

Tyto nepříjemné zážitky z  dětství příkře 
kontrastovaly se zážitky, které souvisely 
s  cestami v  60. letech 19. století na  po-
svícení k otcovým příbuzným do Vrchovin, 
„kam jsme se vždy velmi těšívali...Byla to 
slavnostní výprava. Každý jsme byli pěkně 
ustrojený.“ Na voze s košatinou a plachtou 
vyjížděli brzy ráno. Řehoř zaznamenal také 
způsob loučení: „Babička s  dědečkem 
nám dávali s pánembohem a my jim polí-
bili ruku a dali hubičku.“ Dále popisuje, co 
ho po cestě zaujalo – vysoký zpustlý špej-
char, ovocná alej, mlýn, v Nedělištích zá-
mek, zahrada a pivovar, v Smiřicích kostel, 
u Holohlav evangelický hřbitov („krchov“) 
atd. Zaznamenal i  pocity z  technického 
pokroku, jakým byla železnice: „Z Trotiny 
jsme jeli kolem Smiřic a přerazili štreku; my 
se dívali, kdy pojede mašina a  tuto jsme 
náramně obdivovali a  jí se báli.“ Z Tezbín 
„jsme někdy před šraňkami zastavili, an 
jela mašina, a tu jsem se jí velmi bál. Pa-
cholek pak držel koně a  bylo-li potřeba, 
tedy zavázal jim hlavy šátkem.“ V Jaromě-
ři vypřáhli koně a  šli do  hospody se na-
obědvat, kde měli hovězí polévku a peče-
ni (na  rozdíl od válečného úprku, kdy pili 
převážně mléko, když podojili krávy), pak 
s bratrem obdivoval železniční a řetězový 
most. Jeli dále přes několik vesnic a večer 
dojeli do Vrchovin, kde byli srdečně vítáni. 
Hned byli pohoštěni kávou a koláči a k ve-
čeři bylo „maso i pivo“. Na druhý den bylo 
posvícení a slavnostní oběd, děti pobíhaly 
po zahradách, šli na náves a „naši všecko 
v hospodářství prohlíželi, v chlévě, v maš-
tali a  na  poli.“ Vraceli se ve  středu nebo 
ve  čtvrtek „majíce napakováno koláčů 
a masa z drůbeže.“ V 70. letech už kom-
pletní rodina do  Vrchovin nejezdila, ale 
občas někdo z rodiny jel vlakem do České 
Skalice, kde je příbuzní čekali s bryčkou. 

Zatímco při válečném nočním úprku cesta 
ze Stěžer směřovala jihozápadním smě-
rem do Soprče a opět ze Stěžer, po před-

časném návratu, uprchlíci ujížděli či šli 
severozápadně do  obce Mžany, cesta 
na  posvícení byla delší. Probíhala bě-
hem dne, při níž rodiče upozorňovali děti 
na  různé zajímavé objekty. Ze Stěžer ro-
dina jela severovýchodním směrem a Ře-
hoř zaznamenává všechny obce a města, 
kudy se povoz ubíral (Neděliště, Sendra-
žice, Trotiny, Smiřice, Holohlavy, Sema-
nice, Jaroměř, Rychnovek, Nahořany aj.) 
do Vrchovin u Nového Města nad Metují. 
Byť uvedené cesty neměly velký geogra-
fický rozsah, nesporně přispívaly k   větší 
informovanosti o širším okolí rodné lokality 
a  jsou malou ukázkou mobility obyvatel-
stva. V posledních letech je problematice 
geografické informovanosti lidí v minulých 
stoletích věnována v  literatuře větší po-
zornost. Například Barbora Mlynaříková 
sledovala geografický horizont prostého 
člověka v  Čechách v  letech 1740–1830 
v  kronikách na  základě jakékoli zmínky 
o lokalitě; v našem případě se však jedna-
lo o lokality, v kterých pisatel bezprostřed-
ně byl, bez ohledu na délku pobytu.8 

Řehořovy zápisy přinášejí mnohé konkrét-
ní poznatky a  jeho rukopis Rodinné kro-
niky, jakož i některé zápisy v deníkových 
sešitcích by jistě zasluhovaly rozsáhlejšího 
publikování, jako pramen k poznání života 
selské rodiny a dobových poměrů ve Stě-
žerách 19. století.
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SUMMARY
This paper deals with records by František 
Řehoř (1857–1899) from the Stěžery village, 
the Hradec Králové district. Those records origi-
nate from the 2nd half of the 19th century.  From 
the ethnographical point of view, F. Řehoř was 
considered as a prominent expert at the Ukrai-
nian folk culture in Galicia (nowadays in the 
West Ukraine), where he spent approximately 
15 years. But his inheritance (deposited in the 
Literary Archives of the Monument of the Czech 
Literature) contains also a manuscript of the 
“Family Chronicle” and the individual records of 
the life of ancestors in the country farm estate in 
the 18th–19th century.
A part of those records by Řehoř has been al-
ready published, where had been briefly present-
ed records concerning travelling in the 1860’s. 
In the first case, there had been described un-
pleasant experiences from the forced escape 
of family from the village as a consequence of 
the Prussian-Austrian war; the second case de-
scribed an interesting travelling to the relatives 
to celebrate traditional feast, which the whole 
family was very looking forward to.
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OBECNÍ KRONIKY 
A KRONIKÁŘI 
VE VYŠKOVSKÉM 
POLITICKÉM OKRESE 
V LETECH 1920–1940

Michaela Škvírová
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SUMMARY
In this paper the authoress analyzes the mu-
nicipal chronicles deposited in the State District 
Archives Vyškov resident at Slavkov near Brno. 
There were 106 munici pa lities in the Vyškov 
Political District, where the commemorative 
book had been kept in 1920–1940. So the 
District showed the 100 % success in keeping 
the municipal chronicles. In the Vyškov ar-
chives there are deposited 70 chronicles from 
the above mentioned ones. In this paper of her-
self, the authoress makes reference to the legi-
slation applying to the keeping of chronicles and 
examines how the legislation had been met in 
practice; when the chronicles started to be kept, 
who discharged the function of chronicler, etc. 
It also deals with a formal and subject appear-
ance of those chronicles, with a remuneration 
of chroniclers, possibilities of the chronicler’s 
education, etc.
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KRONIKA PROTESTANTSKÉ 
MENTALITY

superintendent – kantor – 
krajina – hranice

Sixtus Bolom

Jak dalece mohou sloužit pamětní zápisy 
českých evangelíků jako cesta do  jejich 
vnitřního světa? Naznačují případná spe-
cifika jejich mentality? Jak je formovalo 
období pronásledování a jak je ovlivnil čas 
mezi časy na konci 18. století? Dvě osob-
nosti, nejvyšší představitel moravských re-
formovaných evangelíků, superintendent 
Michael Blažek (1753–1827)1 a vysočinský 
kantor Tomáš Juren (1750–1829)2 se pro-
tentokrát stanou původci při hledání hra-
nic – v krajině mysli i v krajině skutečné.

SUPERINTENDENT
Kdo jsou oni protestanti, nedávno ještě 
skrytí, dnes po  vydání Tolerančního pa-
tentu (1781) spěšně tvořící nové sbory? 
Jiná víra? Křesťanská! Proč tolik povyku 
pro pár odlišností ve  věrouce? Osvíce-
nec Michael Blažek říká: Jsou to ti, jenž 
podle náboženství v Čechách a v Moravě 
od  dávna po  duchovní svobodě toužili.3 
Vnitřní touha po  svobodě jim také podle 
něj pomohla překonat dlouhé období pěti 
pokolení rekatolisace, dokonce i v případě 
ztráty symbolu jejich mentality – vlastních 
knih. Když větším dílem všeho dobrého 
a  zdravého písma předků svých zbaveni 
byli, jen v srdci svém a v paměti ještě ně-
jakou jiskru náboženství otců svých zacho-
vali.4 Cestu k cíli jim umožnila také krajina, 
neboť ji dobře znali – i  hranice, neboť je 
dovedli překonávat. Nicméně však někteří 
skrze vandrování, jiní podle obchodu a ku-
pectví, jiní na  pomezích bydlíce, nalezli 
některou známost a spojení s protestanty 
v  pomezních krajinách, ano opovážili se 
někteří udatnější i do Slezska a Uher – ač 
tajně – k  požívání svátostí dlé možnosti 
každoročně přicházeti.5 Přitom po mnohé 
zkušenosti poznav to i  sám Nejslavnější 
dvůr císařský, že pro přílišné sevření lidu 
protestantského jeho krajiny nemohou 
k  tomu květoucímu stavu přijíti, v  kterém 
se protestantské krajiny při svých svobo-
dách v náboženství nalézají…6

Na  co kladl superintendent Blažek důraz 
v  nastalém období tolerance, vypovídá 
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Portrét superintendenta Michaela Blažka, pastel neznámého autora na pergamenu 30 × 40 cm, ko-
nec 18. století. Celým srdcem se staral, aby učení, které ústy vyznával, vyjadřoval i chováním, aby 
byl Bohu stejně jako lidem milý… (Vysvědčení z Basilejské university). Fotoarchiv autora.



157

SUPLEMENTUM

jeho dopis ze 7. června 1816, adresovaný 
prosetínskému sboru:
Starším a představeným církve evangelic-
ké reformitské Prosetínské. Pokoj, zdraví 
a požehnání od Boha srdečně vinšuji! Tak 
i celé sv. církvi!
Poněvadž sem tu nelíbou zprávu obdržel, 
že z  ohledu stavění vaší, dosti pracné, 
na  žádost některých mezi vámi po  křes-
ťansku smýšlejících vymožené vlastní ško-
ly někteří, jenž by toto dobré předsevzetí 
napomáhat měli, ku škodě a potupě církve 
své lehce vážíce i  jiné od  jejich dobrého 
úmyslu odrážejí i sami svou nelásku a ne-
vážnost k církvi nerozumně osvědčují. […] 
Protož kdokoliv by byl mezi vámi, který by 
sobě té dosti pracně znovunabyté svobo-
dy, že si můžete svou vlastní školu vysta-
věti nevážil aneb i vás od tohoto dobrého 
úmyslu stavění školy odvést chtěl, a  tak 
dítky vaše, ano i  vás samé dále pod cizí 
opanování – a  což s  tím dalšího spoje-
no jest – podmaniti, toho za  rozumného 
a  upřímného přítele svého a  církve vaší 
považovati nemůžete, protož nedejte se 
takovými mámiti. […] Poznejte tedy v tom 
svou nerozvážlivost a proti tomu vynaložte 
i  svého rozumu i probuďte se novou lás-
kou ke  svému náboženství a  k  své církvi, 
vemte před sebe bez dalšího odkládání to 
ctné a chvalitebné předsevzetí, a vystavěj-
te ve jménu Páně svou vlastní školu!7

KANTOR
Jako oceňovaná hodnota mělo vzdělání 
přispět k uchování vlastní identity a k její-
mu rozvíjení v osvícenském duchu. Ostat-
ně osvícenství v mnohém vyrůstalo z ně-
kterých reformačních idejí, v lecčem je ale 
doplňovalo, přehodnocovalo novými obje-
vy a metodami. Kromě dialogu protestan-
tismu s osvícenstvím existoval v toleranč-
ních církvích také dialog (někdy konflikt) 
„domácí“ a  „přespolní“ tradice, předsta-
vované zejména nedávno příchozími pas-
tory z Uher. Tito duchovní vesměs chápali 
své poslání jako misii – snažili se budovat 
nové české sbory podle uherského vzoru. 
Mezi členy svých sborů ale naráželi na zá-
stupce místní reformační tradice, kteří 
očekávali (pokud vůbec něco, pak přede-

vším) institucionální zakotvení svého pojetí 
víry, jak ji znali z tajných předtolerančních 
shromáždění. Takovými „zástupci domácí 
tradice“ byli dosti často kantoři.8

Kantor Tomáš Juren je významnou posta-
vou toleranční Vysočiny. Chceme-li nazna-
čit kořeny jeho mentality a směry působe-
ní (případně jen zvýraznění zděděných či 
v  rodině získaných vlastností), musíme 
prozkoumat školu, kterou Juren prošel 
a  jeho prvního učitele Řehoře Jakubce 
(1726–1786), označovaného někdy jako 
biskup tajných nekatolíků. Ve  vztahu Ja-
kubec a Juren, učitel a žák, nám poslouží 
několik konkrétních faktů, ale i psycholo-
gických charakteristik:
1.  Daleké cesty – Řehoř Jakubec byl 

zvyklý vydávat se na  ně často a  bez 
povolení. Byl pro knihy v Praze, v Brně 
a  v  Litomyšli. Evangelíci z  Olešnice 
a  okolí chodili tajně bez patřičného 
povolení na bohoslužby do Prešpurku 
(Bratislavy). Podobně činil i Tomáš Ju-
ren, již od mládí a většinou pěšky. Byl 
v  Prešpurku a  jiných uherských měs-
tech, v saské Žitavě i jinde.9

2. Jak se tajní evangelíci vyrovnáva-
li s  konfliktem svědomí a  oficiálních 
právních norem, které je stavěly mimo 
zákon? Chápali jejich překračování 
jako samozřejmou nutnost? Jaký byl 
postoj k  moci, jednak moci duchovní 
a  světské, jednak „blízké“ a  „vzdále-
né“? Blízkou mocí rozumíme panství, 
tedy majitele panství a  jeho kancelář, 
vzdálenou pak panovníka. Jakubcův 
vnitřní postoj k  blízké moci lze v  pří-
padě nesouladu charakterizovat jako: 
Úředníků není nutné poslouchati – na-
vzdory rozšířenému pojetí poslušnosti 
jako ctnosti. Vzdálená moc pak je na-
hlížena nejistě, rozporuplně, částečně 
s nadějemi, zcela shodně s poselstvím 
Bible, kde má král určité zvláštní po-
stavení, především pak s evangelijním 
Dávejtež tedy, co je císařovo, císaři, 
a  co Božího, Bohu. (Mat 22, 21). Na-
hlížení na  moc duchovní (katolickou) 
a  světskou obecně není nějak rozli-
šeno. V  Jakubcově petici o  svobodu 
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Předcházegicy – Spogeni. Nowěgssi Hystorie s starou, Cyrkwi Ewangelických (ref) w Čechách 
a w Morawě. První strana pamětního spisku Michaela Blažka z roku 1782, na který navázal struč-
nými denními zápisky událostí v roce 1783. Fotoarchiv autora.
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reformovaného vyznání se dočteme: 
Avšak Bůh ve  své milosti a  dobro-
tě […] nám laskavě přispěl na pomoc 
v  naší při, kterou vymyslel buď farář, 
nebo panství… Je nám vzpomenutou 
[brněnskou] městkou správou přiká-
záno poslouchat faráře, […] abychom 
v příjímání jak toho, več je třeba věřit, 
tak svátostí, záviseli na jeho vůli a po-
kynu, […] což my, vzděláni na  jiných 
základech, jsme dosud nemohli, leda 
zdánlivě a s předstíráním v hříchu po-
krytectví…10

3.  Svědectvím protestantské činorodosti 
je (s nadsázkou) i „kult knihy“. V Oleš-
nici měl Řehoř Jakubec jakýsi sklad 
knih. Práci s nimi (nákup, prodej, půj-
čování, čtení, úpravy a  opisování či 
tvorbu vlastních knih) vnímal – stejně 
jako o něco později jeho žák Juren – 
jako spojení hmotného a  duchovního 
světa. Přijali skutečnost – hrozbu, že 
budou pro tuto svoji činnost vyslýchá-
ni i vězněni. Od strachu je jen krůček 
k ovládání. Ve chvíli, kdy se takříkajíc 

dotknuli předtím nejasných obrysů 
svého strachu, naučili se mu čelit. Stali 
se svobodnějšími.

4.  O  podle jejich soudu důležitých udá-
lostech si vedli Jakubec i  Juren me-
moriální zápisky. Papír byl pro ně vý-
znamným polem „zápasu o  pravdu“. 
Jakubec dokázal zajít tak daleko, že 
do knihy, půjčené přes dvě další osoby 
od olešnického katolického faráře ve-
psal své komentáře. „Na ostré odsou-
zení protestantských zásad odpovídal 
Jakubec tónem stejně ostrým a  po-
drážděným.“ Navíc prý připsal „jízlivé 
poznámky o spisovateli knihy“.11

5. Pokora patří právem vztahu k Bohu, ne 
tolik už vztahu k  lidem. Tomáš Juren 
samozřejmě respektuje dobové hierar-
chické uspořádání světa, necítí se ale 
být příliš omezován svým sociálním 
postavením či společenskou vrstvou. 
Přesvědčení o  mezilidském bratrství 
a rovnosti vystupuje naplno tváří v tvář 
smrti.12 Řehoř Jakubec nepostrádal 
odvahu jednat na  nejvyšších místech 

Křestianský Artykul o Řízenj a Opatrowanj Božím. Wipsano Odemně a Pro mně Thomasse Jur-
na w Mých wsselikých a Rozličných Příhodách. K mému Potěssenj. 1799. Varianta Jurenovy Pa-
mětní knihy, kterou zřejmě napsal s různými obměnami ve více exemplářích. Dnes jsou ztracené, 
k disposici máme jen více či méně přesné opisy. Foto SVOBODA, J. F. Moravské Horácko. Lidové 
umění a zvykosloví. Lidové umění výtvarné. Praha 1930, s. 42.
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a navazovat spojení s evangelíky v Uh-
rách, ale též v  Prusku. Několikrát se 
vypravil do  Vídně, kde mu právní zá-
stupce uherských evangelíků Samuel 
Nagy pomohl s úpravou a překladem 
petice olešnických evangelíků do  lati-
ny. Poté podle svědectví Jakubec jed-
nal se samotným císařem Josefem II. 
Rozhodnost protestantů na  Vysočině, 
s jakou se začali domáhat svých práv, 
Jakubcova petice a rozhovor s ním při-
měla císaře, že v Tolerančním patentu 
uznal právo „veřejného vykonávání ná-
boženství“. Jakubcovi slíbil vyhlášení 
tolerance v  co nejkratší době. Jistě, 
olešnická petice císaři zdaleka neby-
la jediným ani prvním, zato ale podle 
všeho posledním podnětem k  vydání 
Tolerančního patentu.13

6. Není pravdou, že jedinec nic nezmůže. 
Ano, po domluvě s ostatními, ale pře-
devším každý sám. K tomu má sloužit 
vlastní uměřená „tvrdohlavost“ a „smě-
lost“. Každý má sám sobě položit otáz-

ku: Načpak jsi tak smělý? Smělost je 
dobrá, pokud není samolibostí, pokud 
je jen prostředkem k ušlechtilému cíli. 
Řehoř Jakubec se nebál postavit v čelo, 
pohnout druhé k následování v dobré 
věci, jak byl vnitřně přesvědčen. Při 
vší důležitosti společenství souvěrců 
je kladen určitý důraz i na individualitu, 
soukromí – částečně jako projev nutné 
opatrnosti, vyškolené pronásledová-
ním – „v  soukromosti“ byla možnost 
svobodné četby a promýšlení.

7. V  letácích, které měly v období těsně 
před vyhlášením Tolerančního paten-
tu probudit veřejné mínění, je výzva 
k  lidem: Abyste vyznali a  nezapírali. 
Svobodu jim vrchnost násilně odňala 
a sotva jim ji bude ze své vůle vracet 
— musejí se o to sami přičinit.

K  těmto charakteristikám posléze připojil 
sám Tomáš Juren charakteristiku vlastní. 
Působil totiž v souladu s některými důle-
žitými aspekty pietismu. Můžeme jej ale 

Tomáš Juren: Modlitba za syna, který se vypravuje na cestu do války, 1797. Fotoarchiv autora.
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nazvat přímo představitelem pozdního či 
chceme-li českého pietismu? Spolupřičinil 
se o to, že dobovou evangelickou kulturu 
nevytvářela jen strohost reformovaného 
protestantismu a osvícenství, v němž nad 
tajuplným pronikáním do  „štěstí vědění“ 
postupně vítězila chladná racionalita. Tvo-
řila ji také niterná vřelost onoho stále roz-
šířeného hnutí, zvaného pietismus od  la-
tinského slova pietas, zbožnost, která má 
být osobní, ba „srdeční“. Jednotlivé citáty 
z  Písma pro pietisty nabývaly významu 
životních pouček. Přísný moralismus byl 
spojen s  asketickým aspektem zejména 
proti jakémukoli plýtvání, což mělo i  so-
ciální souvislost, totiž pomoc potřebným. 
Válka byla chápána jako výsledek lidské 
zkaženosti. Odtud má původ velká touha 
pietismu po  míru, včetně míru mezi ná-
boženskými konfesemi. Myšlenku zkřes-
ťanštění Universa pietisté neomezovali 
na  nitro zbožných jednotlivců, toto úsilí 
rozšiřovali na  všechny lidi. Zpočátku stál 
pietismus (také svým důrazem na  vzdě-
lání) v  čele raného osvícenství, později, 
jakmile se šířící osvícenství cíle pietismu 
opustilo, odvrátil se od něj, a stal se nako-
nec hnutím konservativců. Písemné dědic-
tví pietismu je úctyhodné, vytvořil žánrově 
bohatou literaturu, kde přispěl k objevení 
„individua“. Pietista začal analysovat svou 
duši, přestal se bát subjektivity, popisu 
citu, vnitřní bolesti. Silný muž odkrývá své 
slzy…14

Variace výše zmíněného objevíme v Jure-
nově životě a díle. Přiblížíme je prostřed-
nictvím dvou pojmů, pojmu čest a pojmu 
osud. 

Velké dilema cti znamenaly napoleonské 
války. Tomáš Juren se snažil – přesně v du-
chu pietistické interpretace války (včetně 
osobních důvodů otcovské lásky) – svého 
jediného žijícího syna uchránit od odvodů 
nejrůznějšími prostředky. Odvod nakonec 
stejně proběhl, v noci a násilím. V takové 
situaci nastává zdánlivý obrat. V Modlitbě 
za  syna, vypravujícího se na  cestu, kte-
rou zarmoucený otec sepsal, vyznává, že 
i když synova cesta do války nebyla z jeho 

rozhodnutí, je nyní třeba osudem danou 
službu přijmout a vyrovnat se s ní se ctí: 
Dej jemu Otče Nebeský, aby dobrý boj bo-
joval, víru a dobré Svědomí zachoval…15

Zvláštní je u  Jurena ohraničení pojmu 
osud. Víra v jisté předřízení osudu nezna-
mená resignaci, nevylučuje se s aktivitou, 
jdoucí zdánlivě proti němu. Každý si jistým 
způsobem vybral svou „cedulku osudu“ již 
před příchodem na  tento svět. Nebo mu 
ji vybral Bůh? A co se pak mého od Boha 
uloženého Správce nad losy osudu tkne, 
tak soudím, že sem sobě se sebou na ten-
to bídný svět tuto cedulku losu mého při-
nesl, kdež jistě takto napsáno bylo: Budeš 
v nenávisti u všech pro jméno své.16 Není 
možné zasahovat do  tohoto výběru i bě-
hem života? Synu, vidíš, že toho jiní nečiní, 
ale co se jim podá neb naskytne, toho se 
drží. Však poněvadž’s toho tak žádostiv, 
dobře.17 Hranici, kam až má sahat jeho ak-
tivita a co už je dobré ponechat vyšší moci, 
si Tomáš Juren zdá se „rozumem a  srd-
cem“ vymezil. Celý svůj život pak chápal 
jako trnitou cestu provázenou Osudem 
seslanými zkouškami, „průbami“. Byť jsou 
sebetěžší, mají nepochybně hlubší smy-
sl a proto je musí podstoupit a obstát se 
ctí. Radu v obtížných chvílích života hle-
dal především na stránkách Bible, u Boha. 
Kdo zůstává ve víře, nebývá pokoušen nad 
svou možnost, ale vždy cítí polehčení Boží. 
A popis vnitřní bolesti? Stačí jedna ukáz-
ka z  jeho Pamětí, nezvykle osobní „ego-
historie“ z konce 18. století: Když sem to 
zde roku 1795 dne 27. srpna zaznamenal, 
tak sem z připamatování sobě všelijakých 
mých zármutků srdečně zaplakal a  tento 
papír skoro by mýma vlastníma slzama 
pokropoval.18 Ani jeho slabost nikdy není 
cílem – není svědectvím o  plačtivé ode-
vzdanosti, je jen prostředkem, jak se ze 
zapsané paměti poučit při nalezení nové 
síly do života.
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POZNÁMKY
1 Michael Blažek pocházel z rodiny potomků 
pobělohorských exulantů, usazených v hornou-
herské Skalici. Vzhledem ke svému původu se 
chtěl stát spojovacím článkem mezi českou re-
formační tradicí a tradicí uherských kalvínských 
sborů, z nichž k nám přišla většina tolerančních 
pastorů. Studoval na několika významných ev-
ropských universitách. Patrně již od dob studií se 
stal členem tajných společností. Charakteristická 
je jeho osvícenská rétorika, často užívající slov 
jako světlo, rozum, probuzení: „…odkudž i hned 
tolik světla nabyli…“, „…vynaložte i svého rozu-
mu i probuďte se…“ atd. Srov. BOLOM, S.: Sta-
vitelé chrámů: jimramovští evangelíci toleranční 
doby. Dějiny a současnost, č. 3, 2006, s. 20–23.

2 Tomáš Juren byl ze selského rodu z Prosetí-
na, neveliké obce ležící na okraji Českomoravské 
vysočiny. Stal se nejprve kantorem, později pís-
mákem, lidovým náboženským vůdcem a laic-
kým kazatelem, skladatelem a výtvarníkem. 
Jako písmáka je jej možno srovnávat s katolí-
kem Františkem Janem Vavákem (1741–1816). 
Zatímco v hloubce své víry se zřejmě přibližova-
li, v toleranci k jiným náboženským vyznáním, 
jazykům a národům byl Juren Vavákovi téměř 
dokonalým názorovým protikladem. Srov. BO-
LOM, S.: Napoleonské války v paměti písmáků 
Vysočiny. In Napoleonské války a historická pa-
měť. Edd. L. Fasora, J. Hanuš a J. Malíř. Brno 
2005, s. 293–308.

3  Archiv farního sboru Českobratrské církve 
evangelické (FS ČCE) v Jimramově, Kronika jim-
ramovského sboru. Zápis superintendenta Blaž-
ka patrně z období kolem roku 1800. 

4 Předcházegicy – Spogeni. Nowěgssi Hystorie 
s starou, Cyrkwi Ewangelických (ref) w Čechách 
a w Morawě, pamětní spis Michaela Blažka 
z roku 1782, Státní okresní archiv ve Žďáru nad 
Sázavou, Archiv obce Jimramov, inv. č. 185.

5 Tamtéž.

6 Tamtéž.

7 Archiv FS ČCE v Prosetíně, Kronika prosetín-
ského sboru. Blažkův dopis do ní byl v pozděj-

ší době opsán, originál dopisu se nezachoval. 
Prosetínští svou školu nakonec dokončili v roce 
1819.

8 BOLOM, S.: Předcházející – spojeni? Písmák 
proti pastorovi v počátcích tolerančních sborů 
na Vysočině. In Sborník ze symposia Praxis pie-
tatis haereticorum, Praha 2008 [v tisku].

9 Jak běžné bylo cestování v této době a těchto 
sociálních vrstvách? Jde o zvláštnost protestan-
tů? Jinak se společně tajně scházeli především 
v mlýnech, neboť cesta ani většího množství 
osob do mlýna nemusela být nápadná. Běžně 
tam totiž chodili mlít mouku. Setkání se usku-
tečňovala ale i venku, v lesích, dokonce i třeba 
na zřícenině hradu Zubštejna. V olešnické kro-
nice čteme: „...tam své dokonalé shromáždění 
jsme mívali, zde odevšad radu jsme drželi, neb 
tento pustý hrad leží v místech nám příhod-
ných a okolo něho na blízce mnoho set našich 
duší přebývají až do tohoto času.“ PROCHÁZ-
KOVÁ, M.: Toleranční modlitebny na Vysočině. 
Informační bulletin historické společnosti pro 
aktualizaci odkazu české reformace Veritas č. 
15/2007, s. 8.

10 KLAPUŠ, M.: Řehoř Jakubec Olešnický. 
Křesťanská revue, č. 1–2, 1981, s. 28–29 (pře-
klad Jakubcovy petice z latiny, podané císaři dne 
5. září 1781). O úřednících zemského gubernia 
hovoří Jakubec ve svých pamětních zápiscích: 
„My jsme se jejich urputných slov nestracho-
vali a řekli, že se k němu známe.“ (k Memo-
riálu o odstoupení od katolické víry – výslech 
z 18. června 1781). Tamtéž, s. 27. Srov. kon-
cept blízké a vzdálené moci v PETERS, J.: Mit 
Pflug und Gänsekiel – Selbstzeugnisse schrei-
bender Bauern – eine Antologie. Köln 2003,  
s. 343–349.

11  Jakubec se k poznámkám přihlásil a při 
vyšetřování, jednak proto, že toleranční záko-
ny protestantsko-katolické náboženské pole-
miky nepřipouštěly a jednak že byl již zapleten 
ve „výtržnostech působených pastorem Elkem“, 
mu bylo pro příště pohroženo přísným trestem. 
To také potvrdil císař Josef II. (Vídeň, 28. října 
1784). NEUMANN, A.: Z náboženských dějin 
Horácka. Hlídka, č. 1–12, 1921, s. 496.
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12 Srov. Mala knjžečka o wěku starem… Ru-
kopis Tomáše Jurena, 1814, knihovna Horác-
kého musea v Novém Městě na Moravě, sign. 
K 1209–3561.

13 ŠIMSOVÁ, M.: Prosetínské události – jeden 
z podnětů vydání tolerančního patentu. In Pro-
blém tolerance v dějinách a perspektivě. Praha 
1995, s. 123. 

14  Pietismus vznikl na konci 17. století. Je 
úzce spojen také s obnovenou Jednotou bratr-
skou v Ochranově (Herrnhutu) nedaleko Žita-
vy v Lužici. Odtud se také pašovaly pietistické 
spisy, případě nová pietismem ovlivněná vydání 
starých spisů do českých zemí. Srov. VAN DÜL-
MEN, R.: Kultura a každodenní život v raném 
novověku (16.–18. století). Díl III. Náboženství, 
magie, osvícenství. Praha 2006, s. 126–131.

15 Rkp. Tomáše Jurena je součástí soukromé 
sbírky z Bystřicka.

16 Moravský zemský archiv v Brně, fond G 466, 
inv. č. 291 (přepisy jinde již patrně nedochova-
ných Jurenových pamětních zápisků v pozůsta-
losti J. F. Svobody). 

17 KOMENSKÝ, J. A.: Labyrint světa a ráj srdce. 
Brno 1900, kap. VI. (s. 21). Komenského Laby-
rint si Tomáš Juren koupil jako devatenáctiletý 
coby čerstvý kantor za své první peníze. Srov. 
odlišné pojetí osudu u reformátora Jana Kalvína, 
kde Boží vůle předurčuje i ty nejmenší události 
a činy, ať už jsou dobré nebo zlé. Toto stano-
visko naráželo na nejednoznačné přijetí, neboť 
je lze v důsledku vykládat tak, že lidé jsou jen 
loutkami v cizích rukou a nenesou za své jedná-
ní žádnou odpovědnost. Jak by pak za ně mohli 
být spravedlivě souzeni na Posledním soudu? 
Avšak i podle Komenského Labyrintu jde „nej-
vyšší svoboda a nejvyšší poroba spolu“, neboť 
pro věřícího, který si vybere cestu Dobra, není 
tato cesta široká přespříliš. Tamtéž, kap. XLIII. 
(s. 168–169).

18 Paměti kantora Tomáše Jurena. Ed. K. Čer-
mák. Čáslav 1904, s. 30–31.

SUMMARY
To what extent do records written by Czech 
evangelical Protestants reveal specific features 
of their mentality? How were they formed by 
periods of persecution and how were they 
influenced by the time between times at the end 
of the 18th century? The supreme representative 
of Moravian reformed evangelical Protestants, 
superintendent Michael Blažek (1753–1827) 
sees a substantial difference in the general 
value of freedom as compared to submission 
rather than in theological controversies. He 
says: Protestants are those who have long 
desired for spiritual freedom in their religion in 
Bohemia and Moravia. As an enlightener, Blažek 
appreciates the value of education, which helps 
people to maintain their own identity, on the one 
hand, and on the other, it helps people to develop 
their identity in the spirit of the Enlightenment. 
The Enlightenment also played an important 
part in the life of Tomáš Juren (1750–1829),  
a teacher and lay preacher living in the Bohemian 
and Moravian Uplands; yet, he was influenced 
even more strongly by the message of the 
New Testament. He was in synergy with some 
important aspects of pietism. Juren respects the 
then hierarchical structure of the world, but does 
not feel too limited by his social rank. This goes 
hand in hand with a reserved “stubbornness” 
and “courage”. His belief in brotherhood and 
equality of people becomes more pronounced 
as he faces death.
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I  když Rodinná kronika Jana Škorpíka 
(1862–1953) není nikterak rozsáhlá, před-
stavuje hodnotný vklad do  západomo-
ravské kronikářské tradice a  cenný zdroj 
poznatků o  tradiční kultuře podhorácké 
vesnice od druhé poloviny 19. století. Au-
tor text začal psát o Vánocích roku 1937 
a svou motivaci objasnil těmito slovy: „Jíž 
delší dobou se zabývám myšlenkou, na-
psati toto pro budoucí pokolení. Dokud 
má pamět sahá a co mojí rodiče řekli, to 
chci v  této knize podati. Zároveň žádám 
každého, kdo toto bude čísti, by mě neměl 
za  zlé, pro nějaké chyby, buď pravopisné 
neb slohové, chodíl jsem jen do zdejší ško-
ly.“ 1 

Jak z  uvedeného vyplývá, nejde o  kroni-
kářské zápisy v pravém slova smyslu, ale 
spíše o vzpomínky, memoáry, v nichž autor 
rekapituluje své životní osudy a zasazuje je 
do širších rodových, společenských a his-
torických souvislostí. Jejich iniciátorem byl 
syn kronikáře, učitel Augustin Škorpík, kte-
rý svého otce přesvědčil, aby zaznamenal, 
co ví o rodině, co prožil v dětství a jako sa-
mostatný hospodář, jak se za  jeho života 
změnil svět.2  

Odborný zájem o  českou písmáckou 
a  kronikářskou tradicí je starého data. 
Vedle historiků3 a  literárních vědců4 se 
kronikami jako pramennou základnou pro 
poznání lidového života zabývali náro-
dopisci. Velká pozornost byla věnována 
např. dílu Jana Frant. Vaváka5 nebo Josefa 
Dlaska. Dvoudílný výbor Paměti starých 
písmáků moravských připravil moravsko-
slezský historik Vincenc Prasek,6 redaktor 
Selského archivu, kde uveřejnil řadu kro-
nikářských textů, stejně jako Čeněk Zíbrt 
v Českém lidu.

Z  pozic literárně-historických k  lidovému 
kronikářství přistupoval Bedřich Slavík. Je 
autorem souborné práce Písmáci selské-
ho lidu7 a  informace o kronikářské tradici 
na střední a východní Moravě, tj. na Hané 
a  moravském Valašsku, včlenil do  svých 
syntetizujících děl o písemnictví v uvede-
ných regionech.8 Pro oblast západní Mora-
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Miroslav Válka
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vy máme k dispozici obdobný soupis Bo-
huslava Pernici,9 který však ani rozsahem, 
ani kvalitou nedosahuje děl Slavíkových.

Velká pozornost byla lidovému kronikář-
ství věnována po roce 1948. Důvody jsou 
zejména ideologické. České lidové kroni-
kářství bylo pro svou masovost deklarová-
no jako charakteristická součást národní 
kultury, bylo stavěno do protikladu k ofici-
ální literatuře doby „temna“ a považováno 
za  zdroj dokladů o  třídním boji v  období 
konce feudalismu. Jeho pokrokovost byla 
dokládána také na  líčení doby národního 
obrození nebo revolučních let 1848–1849. 
Tato interpretace lidového kronikářství za-
znívá u hlavního představitele levicově ori-
entované poválečné etnografie Antonína 
Robka v jeho souborném díle České lidové 
kronikářství (1960)10 i v dalších pracích po-
jednávajících o historii a vývoji kronikářství 
v různých středočeských regionech. Spo-
lu s Václavem Pubalem vydali metodickou 
příručku k vedení obecní kroniky.11

Jaké místo mají zápisy J. Škorpíka v pís-
mácké a kronikářské tradici západní Mo-
ravy? Půjdeme-li ke kořenům západomo-
ravského kronikářství, můžeme konsta-
tovat, že kronika jako literární forma se 
i zde objevuje už ve středověkém období. 
Významným představitelem nejen lokální, 
ale národní kronikářské tradice je Cronica 
Domus Sarensis cisterciáckého řeholníka 
Jindřicha Řezbáře (Heimburského), po-
pisující fundaci kláštera „U  studně bla-
hoslavené Panny Marie“ nedaleko Žďáru 
na  moravsko-české hranici a  další dějin-
né události klášterního konventu kolem 
roku 1300.12 Novověkou městskou kroni-
kářskou tradici zastupuje Kronika města 
Bystřice (nad Pernštejnem) zaznamenáva-
jící události v  letech 1618–1858.13 Pamě-
ti bysterské, které otiskl ve  svém výboru 
V. Prasek, obsahují texty různé provenien-
ce.14 V nejstarší kronice městečka Bystré-
ho jsou popsány události z let 1641–1695, 
ve  farní kronice širší období 1615–1714 
a v pamětech Vincence Federsella téměř 
padesát let na  přelomu 18. a  19. století. 
Dobu josefínskou a napoleonských válek 

detailně přibližují kronikářské zápisy Jana 
Čupíka, felčara (chirurga) z Olešnice.15 Ča-
sově nejmladší jsou Paměti Josefa Ško-
dy z  Velkého Meziříčí.16 Pokrývají dobu 
19. století a jsou kombinací zažitých udá-
lostí velkomeziříčského měšťana, mlynáře 
a městského tajemníka a rady s daty po-
cházejícími z archivních zdrojů a  z  jiných 
pramenů. 

Lidová kronikářská tradice se v  regionu 
formuje v  18. století a  má různou orien-
taci. Kronika rychtáře Ondřeje Kanýza ze 
Sebranic na kunštátském panství vznikala 
v druhé třetině 18. století z pragmatických 
potřeb sedláka a  dlouholetého rychtáře, 
který začal evidovat výsledky svého hos-
podaření a postupně zaznamenával i další 
události rodinného charakteru nebo širší-
ho společensko-politického dosahu.17  

Pro poznání náboženské situace na  zá-
padní Moravě v  době vrcholící rekatoli-
zace a  po  vydání tolerančního patentu 
Josefem  II. roku 1781 poslouží Paměti 
Tomáše Jurna, rodáka z Prosetína u Oleš-
nice.18 V  horském kraji při české hranici 
přetrvávala předbělohorská protestantská 
tradice, Tomáš Juren (1750–1827), učitel 
v  Sulkovci, poznal na  své osobě nábo-
ženskou perzekuci, když byl vyslýchán 
na  faře v Olešnici a bysterským jezuitům 
musel odevzdat knihu Jádro Písma svaté-
ho. Nakonec byl zbaven učitelského místa 
jako nebezpečný heretik. V pamětech líčí 
strastiplnou cestu pro evangelické kni-
hy do  Žitavy a  do  Prešpurku (Bratislavy) 
i  složitou dobu po  vydání tolerančního 
patentu, spojenou s  budováním prvních 
evangelických sborů. Pocit nedocenění, 
nevděku a  žalu nad odvedením jediného 
syna na vojnu  provází konec jeho zápisů, 
které se uzavřely dlouho před jeho smrtí 
v roce 1827. 

T. Juren stál roku 1806 také u vzniku Pa-
mětní knihy Jiříka Vrbase, souseda z dědi-
ny Písečné (Bystřicko n. P.).19 První zápisy 
učinil Juren sám, od  roku 1806 záznamy 
prováděl Jiří Vrbas a po jeho smrti pokra-
čoval vnuk Jan Nečas a pravnuk Dominik 
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Nečas. Vedle obecných dějinných událos-
tí (slezské války, rušení klášterů, robotní 
patent) si všímali hlavně otázek hospo-
dářských (počasí, výnosy plodin, ceny 
apod.). 

Jiná osobní a  rodinná strategie je patrná 
z pamětí učitele dívčí školy a ředitele kůru 
v  Telči Jana Kypty (1813–1868). Začal je 
podle datace v úvodu psát roku 1863 pro 
své děti: „abych vám […] k blažené upo-
mínce na vašeho otce pozůstavil nějakou 
písemnou památku, odhodlal jsem se svůj 
život vám v  tomto deníku vypravovati.“ 20  
J. Kypta, rodák z  jihočeského Borotína, 
prošel strastiplnou cestu chudého stu-
denta za  učitelským povoláním, hudební 
nadání mu umožnilo souběžnou dráhu 
aktivního muzikanta a  kapelníka i  vlastní 
skladatelskou tvorbu, kterou v  pamětech 
pokládá za  úspěšnou a  detailně ji vyčís-
luje. Jeho životní osudy přinášejí údaje 
k formování venkovské a městské hudební 
kultury první poloviny 19. století. 

Kronika jako novodobý literární žánr má 
na  západní Moravě svého představitele 
v  Adolfu Mazlovi. Jeho román Na  prahu 
Žďárských  hor s podtitulem Kronika ho-
rácké dědiny 21 na životních osudech sel-
ské rodiny ze Zvole vykresluje pracovní 
rytmus, mentalitu i sváteční chvíle horác-
ké vesnice druhé poloviny 19. století, po-
dobně jak to zachytili další literáti, před-
stavitelé tzv. venkovské realistické prózy.  
Jak v úvodu konstatuje literární historik Al-
bert Pražák, dílo osciluje mezi monografií 
a kronikou vesnice.

Jistě, představitelé lidového kronikářství 
měli různé i  literární ambice, převažují 
však díla faktografická, která jsou zdro-
jem věcných poznatků, konkrétních reálií 
z vesnického nebo městského života, jak 
je ve  svém sociálním prostředí kronikáři 
poznali. Sem svým záměrem náleží také 
námi sledovaná Rodinná kronika Jana 
Škorpíka. Na  22 rukopisných stranách 
zaznamenává údaje, které autor pokládal 
za relevantní pro budoucí generace. I když 
text není formálně rozčleněn do  kapitol, 

můžeme v něm vystopovat několik tema-
tických okruhů, k nimž se kronikář postup-
ně vracel. Za  patrně nejobsáhlejší téma 
lze považovat biografické údaje ze života 
kronikáře a jeho předků i potomků. 

Jan Škorpík se narodil 9. července 1862 
v  Borači na  selském gruntě čp. 30. Rod 
Škorpíků nepatřil v obci ke starousedlým, 
protože jeho zakladatel, otec kronikáře 
Jan Škorpík, se do Borače přiženil ze Zlat-
kova u Bystřice nad Pernštejnem. Kronikář 
ho charakterizuje slovy: „Otec můj, měl 
mládi nevlídné, neb mu v 15. roce [věku] 
otec zemřel. Jako nejstarší se ujal hospo-
dářství. Statek ve  Zlatkově ve  výměře 80 
mír polí, mímo luk a lesa, byla to práce nad 
jeho mládi namahává, když tenkrát se oralo 
jen radlem. Byla to škola proň velice perná 
ale prakticka pro celý život.“ 22 I  když byl 
prvorozeným synem, nakonec hospodář-
ství dostal mladší bratr s následujícím vy-
světlením: „Když měl jíti k odvodu, seznali 
že jej odvedou, by k tomu nedošlo dali mu 
připsati grunt. Tenkrát to bylo zákonem, 
že ten kdo má majetek neni vojákem. Byl 
větší a  silnější, hezky a  též pořádný sed-
lák.“ 23 Proto se otec kronikáře přiženil 
na grunt do vzdálené Borače, kde si vzal 
za ženu vdovu se dvěma dětmi Františku 
Skalníkovou. Svatba se konala o sv. Troji-
ci roku 1860. Jak bylo běžně praktikova-
né a  společensky akceptovatelné sňatek 
byl zprostředkován: „Když soused z č. 32. 
Mazour, viděl jak to na našem gruntě upa-
da, namluvíl mého otce na náš grunt neb 
jej znál, že je dobrý hospodář, že majetek 
povznese, taky se stalo.“ 24 Na  vyženěný 
grunt si nový hospodář přinesl z  domu 
dobytek (krávy), nářadí (vůz a saně), něco 
obilí a na penězích 1 500 zlatých „což to 
tenkrát bylo dost peněz“. Úspěšné hos-
podaření svého otce kronikář demonstru-
je údaji, že nejen naléhavé dluhy poplatil 
a  ostatní v  málo letech vyrovnal, ale po-
stupně ke gruntu přikoupil od klášterního 
velkostatku Porta coeli za  200 zlatých 
les Horky a od souseda Cimbálníka pole 
Na Nívách  za 360 zlatých. Škorpíkova ro-
dina se postupně rozrostla o čtyři děti, dva 
chlapce a  dvě děvčata, která ale v  mla-
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dém věku zemřela. Dva synové z prvního 
manželství se v  Brně vyučili pekařskému 
řemeslu, odešli do  Vídně, kde se oženili 
a  stali majiteli realit. Za  svými nevlastní-
mi bratry do Vídně odešel také kronikářův 
mladší bratr Josef, který se svou podnika-
vostí a šetrností dopracoval ke značnému 
majetku. Doma na gruntě zůstal kronikář: 
„Mě bylo osudem dopřáno zustat doma. 
Ve čtrnácti letech, když jsem vyšel školu, 
býl jsem jak zapřažen do práce, musíl jsem 
orat a veškeré práce při hospodářství, mě 
to nevadilo, neb jsem seznál, že práce jest 
požehnání.“ 25 

V roce 1885 se Jan Škorpík oženil s Marií 
Uhrovou ze sousedního Podolí, ze selské-
ho statku čp. 5. Z manželství se narodilo 
pět dětí – dcery se provdaly na selská hos-
podářství, syn Augustin absolvoval brněn-
ský učitelský ústav a po službě na vesnic-
kých národních školách se stal učitelem 
na měšťanské škole v Tišnově. Nejmladší 
dítě, syn Vladimír, podle rodinné podnika-
telské strategie převzal rodný statek. Jan 
Škorpík, autor rodinné kroniky, zemřel jako 
výměnkář v roce 1953.

Kronikář nastiňuje harmonické rodinné 
prostředí, ve  kterém vyrůstal i  které se 
snažil ve své rodině vytvořit, a každodenní 
práci jako smysl pozemského života člo-
věka. Uvedený model vede k  životnímu 
úspěchu, demonstrovaného kronikářem 
na  živnostenském podnikání svých ne-
vlastních bratrů ve Vídni.26 Navíc zdůraz-
ňuje, že se nikdy neodnárodnili. 

Sociální postavení Jana Škorpíka, maji-
tele selského gruntu, se odrazilo v  tom, 
že ve svých zápisech věnuje značný pro-
stor popisu zemědělského hospodaře-
ní a  zejména jeho modernizaci, které byl 
za svého života svědkem. Starší rukoděl-
né formy zemědělských prací rekonstruuje 
na základě vzpomínek otce, který zamlada 
(narozen 1826)27 chodil ještě ze Zlatkova 
na  robotu k  bořínovskému dvoru.28 Cen-
né jsou konkrétní časové údaje o zavádě-
ní mechanizace do zemědělství, např. při 

orbě, setí a sklizni obilí: „Na poli jak jsem 
jíž psál, selo se jen radlem, to se naběhal. 
V roce 1910. jsem koupil secí stroj, s kte-
rym je zaseto brzy, pohodlně a pěkně.“ 29   
Pokrok představovala na  vesnici také 
kosa – hrabice na sečení obilí: „Když můj 
otec se sem dostál, tak v Borači ve žních 
se všechno obilí žalo srpem, což je práce 
velmi zdlouhavá, otec přinesl hrabice prv-
ní do  obce, pak se tak rozšířili, za  čas je 
měl každý rolnik.“ 30 Stejně tak za mladých 
let kronikáře (narozen 1862) se všechno 
obilí mlátilo cepy. V  osmdesátých letech 
19. století se začaly používat mláticí stro-
je, ale jen na  ruční pohon. Mechanizaci, 
která ulehčila lidskou práci, představoval 
až žentour poháněný koněm, zakoupený 
na hospodářství J. Škorpíka v roce 1900. 
„V  roce 1936. koupíl syn Vladímír motor 
elektrický, to je ještě lepší, neboť pohání 
sečkovici, pilu okružní a mlátici,“ 31 komen-
tuje kronikář svou víru v technický pokrok 
usnadňující manuální práci. 

Každodenní život se v kronice odráží v úda-
jích o stravě a oděvu. Někdy mají i humor-
nou formu, když kronikář líčí problémy při 
zavádění novinek ve stravě, jako v případě 
zrnkové kávy: „Koláče buchty se pekly jen 
o svátcích, káva byla vzácnost jenom ně-
kdy v neděli, ano, ani neuměly ji vařit jak se 
stalo v Líščí 32 v jednom domku byla svat-
ba, tak [kuchařka] chtěla je překvapit. Kou-
pila zelenou kávu vařila ji jako hrách. Přišla 
za ní sousedka a postěžovala se že to má 
pořád tvrdé, hned sousedka kávu sdcedi-
la, na rendlíku upražila, v hmozdíři utlouk-
la, káva přece byla na  svadbě.“ 33 Běžně 
se jedlo to, co dalo domácí hospodářství: 
„Když jsem býl kluk, k snídaní byla polévka 
kyselka s brambory, v zimě zelná, v poled-
ne bramborová a hrách, čočka aneb kaše 
k večeři na loupačku brambory a mléko.“ 34  
Obdobné samozásobitelství se objevuje 
i  v  případě oděvu: „Zde každý rolník sel 
kousek lnu. Začátkem adventu se snesli 
přeslice z půdy, jíž to hrčelo. U nás předla 
babička, moje matka, i večer otec. To jsme 
chodili v platenicích, [předlo se] na košile 
i na sukně režné kanafasky a šerky.“ 35 
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I  když kronikářské záznamy J. Škorpíka 
sledují tzv. malé dějiny, do osudů vesnice 
a  jejich obyvatel zasáhla i  velká historie, 
zejména mezinárodní válečné konflikty. 
Za  prusko-rakouské války 1866 do  obce 
přitáhli Prušáci: „… byla jích plná dědi-
na, u  nás plná světnice, v  chlevích plno 
koní i  na dvoře, vařili na  sadě na 2. mís-
tech, však nám spálili celý plot, krávu nám 
vzali a snědli, ale kdo uměl německy měl 
se od ních dobře.“ 36 Doba první světové 
války se rodiny dotkla narukováním obou 
synů na  východní frontu, kde se dosta-
li do  ruského zajetí a  domů se vrátili až 
v  roce 1921. „Co všechno zkusili, o  tom 
zvláštní kapitola.“

Kronikářské záznamy Jana Škorpíka končí 
morálním apelem na hospodárnost a kva-
litní mezilidské vztahy, jak je shledával 
u svého otce: „Zakládátél rodů na našem 
čísle můj otec, býl pobožný, každou neděli 
byl v kostele. Měl-li doma jaké peníze, vzál 
a uložíl do záložny v Doubravniku. On jediný 
to dělál ze všech zdejších sedláku. Na mě, 
býl velmi hodný, nikdy mě netrestál ani 
nevadíl. Se sousedy byl celý život v dob-
ré shodě, nevyhledavál žádné mrzutosti, 
za  to býl v  obci ctěn a  vážen ode všech 
lidi. Pro chudší třídu býl milosrdným udě-
lál vždy za darmo potahovou práci, ač to 
druzí sousede nedělali. Jak jsem pravíl, co 
mému otci jmění přibývalo, mnoha jiným 
sedlákum ubývalo. Vina toho byla alkohol 
a lenost. V letech 70. a 80. tých m. století 
[19. století] prodavalí pozemky, až u někte-
ré chalupy nezbylo nic, jen to číslo.“ 37   

Na rozdíl od středověkých kronik, považo-
vaných za důležitý historický pramen nej-
starších národních dějin,38 tzv. lidové kro-
nikářství přináší cenné poznatky o tradiční 
kultuře české a moravské vesnice a o po-
stupné modernizaci vesnického života. 
Formuje se v období pozdního feudalismu 
od 18. století a v následujícím věku se stá-
vá téměř masovým jevem. Z  této tradice 
vyrůstá i  Rodinná kronika Jana Škorpíka 
z Borače na Tišnovsku. I když se nejedná 
o rozsáhlý text, přináší hodnověrné údaje, 
které na  lokální úrovni jedné západomo-

ravské vesnice potvrzují obecné vývojové 
trendy zemědělského hospodaření a mo-
dernizaci tradičních životních forem v roz-
mezí polovina 19. až polovina 20. století.  
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Úvodem bych rád představil autorku zápi-
sů a kraj, ve kterém žila a sbírala lidovou 
slovesnost.

Anežka Šulová se narodila v roce 1877, le-
tos to bude 19. prosince 130 let, a zemřela 
v 77 letech v roce 1954. Vyrůstala v Hosti-
cích, kde měla rodina malé hospodářství, 
nedaleko střediskové obce Ruda nad Mo-
ravou. Ve dvou letech ztratila otce a mat-
ka  se již nevdala. Veškerý volný čas měla 
naplněný prací přiměřenou věku dítěte – 
v zimě obšívala knoflíky, od jara do podzi-
mu pásla kozy apod. Po dokončení osmi-
leté docházky do jednotřídní školy (1881), 
kde ji především zajímal dějepis, byla 
krátký čas zaměstnána v  nedaleké aloi-
sovské papírně. V roce 1901 se provdala 
za Dominika Šulu, hostinského a obchod-
níka s  podomácku vyráběnými nitěnými 
knoflíky. V této době začala pořizovat své 
zápisky. Obchodní úspěchy umožnily rodi-
ně ve dvacátých letech 20. století postavit 
dům s  dílnou v  Rudě nad Moravou, kde 
Anežka Šulová prožila druhou polovinu 
svého života.

Kraj, ve kterém Anežka Šulová žila, sbíra-
la lidovou slovesnost a  zapisovala zvyky, 
představoval do  roku 1945 nejsevernější 
výběžek českého osídlení na severní Mo-
ravě. V  rodných Hosticích byla převaha 
obyvatel hlásících se k  české národnos-
ti. Obec byla součástí rudského panství 
a  rovněž k  této obci přifařena. Po  roce 
1848 patřila do  soudního a  politického 
okresu Šumperk. Obyvatelé nacházeli ob-
živu v zemědělství, řada z nich pracovala 
v  okolních papírnách, nebo se věnovala 
podomáckému zpracování lnu. V  druhé 
polovině 19. století se rozšířila výroba ni-
těných knoflíků.

Vyčerpávajícím způsobem vylíčil život 
a  práci severomoravské sběratelky lido-
vé slovesnosti jak zní název medailonu,  
Karel Vetterl. Byl uveřejněn na  stránkách 
Českého lidu v  roce 1956. Anežku Šulo-
vou charakterizoval jako výjimečnou po-
zorovatelku všech osobitých vlastností 
lidu, jeho slovesné kultury, která však také 

ŽIVOT NA VESNICI 
SEVEROZÁPADNÍ MORAVY 
V ZÁPISECH 
ANEŽKY ŠULOVÉ

Miloš Melzer
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sama byla nositelkou velkého tvůrčího 
bohatství. Sběratelskou činností zabírala 
široké spektrum života, těžila z  vlastních 
poznatků, prožitků i  zkušeností. Detailně 
znala život obyvatel v podhorské vesnici. 
Dr. Vetterl, jako ředitel brněnského Ústavu 
pro lidovou píseň, který získal pozůstalost 
Anežky Šulové, vytvořil portrét sběratelky 
na základě vlastního poznání u příležitosti 
řady osobních setkání.

V  roce 1972 uveřejnili Marta Šrámková 
a Oldřich Sirovátka, další z aktérů projed-
návání pozůstalosti a jejího získání do ar-
chivu ústavu, ve sborníku Severní Morava 
studii o rukopisných pramenech k poznání 
severomoravské lidové písně. Ke 100. vý-
ročí narození Anežky Šulové v  tomtéž 
sborníku Oldřich Sirovátka publikoval stať 
o národopisném díle sběratelky. U příleži-
tosti padesátého výročí úmrtí Anežky Šu-
lové vyšla v Severní Moravě studie Miloše 
Melzera věnovaná korespondenci mezi 
Anežkou Šulovou a  dalším významným 
sběratelem lidové slovesnosti, původem 
ze severní Moravy, Bohuslavem Indrou. 
Jejich spolupráce přinášela výsledky v po-
době rozhlasových relací v  brněnském 
rozhlase. Ovšem sběratelka nelibě nesla, 
že Indra neuváděl původ zápisů. V  roce 
1932 vydal Bohuslav Indra Lidové zkazky 
severomoravského Horácka, ve  kterých 
byla převaha zápisů od hostické sběratel-
ky, v roce 1940 v jeho edici Hlasy domo-
va vyšla komentovaná lidová legenda Šel 
jest svatý Petr s Kristem Pánem, zapsaná 
Anežkou Šulovou. Do autorské bibliogra-
fie se sběratelka uvedla ve druhém svazku 
uvedené edice pod titulem Když se předl 
len.

Bylo již uvedeno, že pozůstalost Anežky 
Šulové je uložena v archivu dnes EÚ AV ČR 
v Brně. Některé kopie zápisů jsou ve fondu 
Státního okresního archivu v  Šumperku, 
kam se dostaly s pozůstalostí Bohuslava 
Indry. Uložené zápisy se staly pramenem 
pro některé vydavatelské počiny. Napří-
klad Karel Fojtík a Oldřich Sirovátka vybrali 
do souboru vyprávění Veselosti nikdy dosti 
(1956) pět ukázek. V roce 1959 uspořádal 

Oldřich Sirovátka Pohádky z Moravy, kde 
se objevily dva tituly. Také v  Živé vodě 
z roku 1986, kde Oldřich Sirovátka a Mar-
ta Šrámková shromáždili vybrané pověsti 
z Čech, Moravy a Slezska, nechybí zápisy 
od Anežky Šulové. Ovšem nejvýznamnější 
ediční záměr realizovalo Krajské naklada-
telství v Ostravě, když v roce 1964 vydalo 
pod autorstvím Anežky Šulové s názvem 
Obr na Šošole část její sbírky pověstí psa-
né v dialektu a převyprávěné Evou Kiliáno-
vou. Pozůstalost Anežky Šulové dokládá 
široký záběr sběratelského zájmu. Ved-
le pověstí a  pohádek zapisovala písně, 
anekdoty, vzpomínková vyprávění, zvyky 
a  obyčeje provozované v  ročních obdo-
bích, sestavila místní dialektický slovník 
atd. Dochovaly se i  tvůrčí pokusy. Byly 
to hry s  náměty ze známého vesnického 
prostředí, rukopisy románů například z hu-
sitské doby. Uvádím tuto produkci pouze 
jako ilustraci výjimečné činorodosti Anež-
ky Šulové.

K mimořádně významným vzpomínkovým 
dokladům, které Anežka Šulová sepsala, 
náleží rukopis textu na 104 stránkách pa-
píru osmerkového formátu s titulem Z mé 
paměti.

Zaznamenala souvislou řadu kalendář-
ních zvyků a dalších vesnických událostí, 
i  s  osobními prožitky často s  vnímavým 
sociálním aspektem. Rukopis představuje 
jedinečný pramen poznání života na české 
vesnici severozápadní Moravy.   

V rukopise jsou záznamy věnované životu 
dětí, popisy postav z okruhu rodiny, života 
na vesnici, události průběhu kalendářního 
roku i vyprávění ze života pisatelky.

V částech věnovaným dětem uvádí proži-
té události ze školních let, kdy v Hosticích 
byla jednotřídní škola se třemi vyučova-
cími odděleními, do  kterých chodilo 120 
až 130 dětí. Zmiňuje se o dětských hrách 
při pastvě i  o  dětské práci. Například 
po  prvním mrazu chodili sbírat bukvice, 
které se doma usušily. Vyloupané se drtily 
v hmoždíři a přidávaly do různého pečiva. 
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Za  dlouhých zimních večerů se chodilo 
na přástky (používá termín v přeneseném 
smyslu slova a  v  obecném pojmenování 
zimního večerního pracovního setkání) se 
šitím knoflíků. Jednalo se o nitěné knoflíky. 
V tomto oboru produkce dosáhla Anežka 
Šulová s  manželem ve  dvacátých letech 
20. století dílenské úrovně. Taková setká-
ní byla jedním z mnoha, kde se vyprávěly 
pověsti z blízkého okolí. 

Odrostlejší již pomáhali při žních. Srpem 
sekali žito, aby se mohla sláma rozdě-
lit na  povřísla, na  sečku a  do  slamníků. 
Po vymlácení se obilí čistilo přehazováním 
dřevěnou lopatou ve stodole. Přehazovalo 
se dvakrát až třikrát, lehčí plevy odletovaly 
stranou. Fukary ještě nebyly. Chodili také 
sklízet oves, který byl krátký a tak se trhal 
jako len. Práce se lnem začala po žních, 
kdy se trhal , stavěl, rozkládal atd.

Zaznamenala rovněž práce dospělých. 
V zimě se ve stodolách mlátilo obilí. Mezi 
podomácké práce náleželo v zimním ob-
dobí předení hrubé lněné příze. Utkané 
plátno se používalo na  pytle nebo slam-
níky. Po  zpracování příze se začalo drát 
peří a opět se vyprávělo. Po Velikonocích 
nastal čas polních prací. Na polích se sbí-
ralo kamení, na trakačích se vyvážel hnůj, 
sázely se brambory, hrabaly se louky a za-
hrady. 

Z  postav v  okruhu  rodiny popisuje tetu 
Madlénu z Hrabenova, která byla jako ná-
vštěvnice v  rodině velmi nepříjemná, ale 
slibovala, že všechen majetek po její smrti 
zdědí. Aby bylo aspoň částečně zřejmé oč 
se jedná, uveřejňuje inventář truhly. Po-
skytuje zajímavé informace pro etnogra-
fa, který se zabývá oděvem a  regionální 
terminologií. V truhle bylo uloženo několik 
delénových (jemná látka) šatů, tři moldón-
kové (látkové) sukně, pět širokých deleno-
vých fěrtochů, čtyři sacké šátky na hlavu 
a  tři řídký, dva špensry (krátký kabátek) 
s fišpánama (kosticemi), čtyři šáleje (šátek 
přes ramena), z nichž jeden byl kašmíro-
vý, ve kterém se teta vdávala. Věděli také 
o peřinách na čtyři postele. A jak vše do-

padlo? Z dědictví nebylo nic. Teta zemřela 
na zápal plic a strýc se zanedlouho podru-
hé oženil.

Pozoruhodnou figurkou hodnou zázna-
mu byla stará Kolářka. V dědině vyrostla, 
znala všechny. Chodila hlavně po  bese-
dách a  vyprávěla. Anežka Šulová uvádí, 
že na řadu jejich vyprávění si po čtyřiceti 
letech vzpomněla a zapsala do své sbírky. 
Praktikovala léčitelství, když dětem řezala 
kruh. Byla to jakási žilka za ušima, která se 
nařízla. Když dítě špatně vypadalo a  ne-
jedlo vedli je rodiče ke Kolářce. Ta zkusi-
la křupnou-li mu uši, v  tom případě mělo 
kruh. Aby někdo z uleknutí neonemocněl, 
doporučovala užívat popel ze  spáleného 
péra z koroptve a černého sametu. Na říz-
nutí do prstu a podobě bylo nejlepší přilo-
žit pavučinu.

Dalším pravidelným návštěvníkem rodiny 
byl strýc Nesét. Byl krejčím, ale když mu 
utekla žena, nechal řemesla a stal se velmi 
pobožným. Chodil na poutě až do Maria 
Zell, Čenstochové, Vambeřic atd. Při jeho 
návštěvách trpěly děti soustavnou kontro-
lou, zda se často a jak modlí.

Popis událostí v  průběhu roku zaháji-
la adventem, chodili na  roráty a  koledu. 
Koledníci dostávali sušené ovoce, jablka, 
ořechy. V paměti ji utkvělo jednoroční pů-
sobení kaplana  Karla Namysla, který vy-
učoval náboženství a dětem pod trestem 
zakazoval koledovat, podle něj se jednalo 
o žebrání. Odešel a koledníci začali opět 
chodit. Obcházení se pozvolna vytrácelo 
a v roce 1911 chodily jen děti z jedné chu-
dé rodiny.

Na sv. Mikuláše dostávaly děti doma pe-
čené figurky, ořechy, jablka a svatojánský 
chleba. Potom se již čekalo na  Vánoce. 
Ozdobený stromeček se na  vesnici  ješ-
tě neobjevil. Večeřeli houbovou polév-
ku s  kroupami a  koláče, které se upekly 
v chlebové peci s vánočkou. Při zažehnutí 
svíce  sledovali, zda jejich stín má hlavu. 
Věřilo se, kdo ji neměl, do roka umřel. Za-
zpívali si koledy a šli spát, protože na Boží 
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hod se vstávalo na jitřní bohoslužbu ráno 
ve čtyři hodiny.

Na  Štěpána vezli sedláci ženy na  víno. 
Pilo se na dobrou úrodu a na štěstí v příš-
tím roce. Na Mláďátka slavili svátek a pili 
všichni, kdo byli malé postavy. Poslední 
den v  roce nebývaly zábavy. Ve čtyři ho-
diny bylo požehnání s kázáním a doma se 
hovořilo o uplynulém roce, co všechno při-
nesl a bude-li nadcházející rok lepší.

Na  Nový rok odcházela čeleď ze služby 
a  podle zvyku dostávala vánočku. Když 
hospodář přivezl nového pacholka či dě-
večku, nemuseli kromě poklízení dobytka 
do Tří králů nic dělat. Toho dne provoko-
valy ženy muže, že si půjdou hledat jinou 
službu, když nedostanou přídavek.

Poslední tři dny před dobou půstu se 
v  kraji nazývaly ostatky. V neděli byla ta-
neční zábava, v pondělí se smažily kobli-
hy a v úterý procházely dědinou maškary. 
Jejich výčet stojí za zmínku. Ústřední po-
stavou byl medvěd zabalený v hrachovině, 
zdůvodnění Šulová neuvádí asi jej neznala. 
Obchůzky se  účastnili kominík s žebříkem, 
dřevaři, pan Franc s hůlkou, muži převleče-
ní za ženské s koši, do kterých se ukládaly 
dary atd. Průvod se zastavil u každé chalu-
py a své putování zakončil v hospodě, kde 
byla do půlnoci taneční zábava.

Následujícího dne byla Popeleční středa 
a  začalo pětitýdenní období půstu, kdy 
především v  pátek se jedlo pouze jedno 
bezmasé jídlo. Omladina žila v očekávání 
páté smrtné neděle. Připravili si smrtku ob-
lečenou do šatů, ověnčenou šátky a smr-
ček zvaný májíček, ozdobený papírovými 
řetězy a vyfouklými červeně nabarvenými 
vajíčky. Za  zpěvu prošli vesnicí na neda-
leký kopec, kde  smrtku odstrojili a spálili. 
Opět se zpěvem se vraceli domů a  před 
sebou nesli májíček.

Květná neděle to bylo především svěcení 
kočiček, které se  potom dávaly za kříž či 
svaté obrazy na  stěnách. Byly i  na  půdě 
proti ohni a zlým duchům. Následující den 

byl v Šumperku jarmark, na který chodilo 
mnoho lidí. Výčet řemesel a  výrobků má 
opět nezanedbatelnou dokumentační hod-
notu. Své stánky měli bednáři s  dížemi, 
máselnicemi, ševci měli stánků několik, 
punčocháři i s rukavicemi, papučáři  s pa-
pučemi z plsti a ze sukna, tkalci s kanafa-
sem a plátnem, hrnčíři se džbány a  talíři, 
klempíři s plechovým náčiním, kramáři se 
suknem a cajkem, nožíři, šňůrkaři, hřebe-
náři, kloboučníci, čepičáři, niťaři, perníkáři, 
česnekáři a  cibuláři. Jarmark se nemo-
hl obejít bez prodejců tištěných písniček 
V  úterý se v  celé vesnici uklízelo a  bílilo. 
Někdy se do vápna přimíchala modrá bar-
va na venkovní stěnu, jiní zdobili bílou stě-
nu svazkem klásků namočených do mod-
ré barvy. Při popisu velkého úklidu obydlí 
vzpomenula autorka na  nedbalost lidí při 
úklidu chlévů či kurníků. Po  středě přišel 
Zelený čtvrtek, kdy se šli ráno umýt do po-
toka, vodu nabírali proti proudu. V  těchto 
velikonočních dnech procházeli vesnicí 
chlapci s hrkači a klepači. Chodili v zástu-
pu po párech, měli vysoké papírové čepi-
ce. Dále v rukopise následuje popis nábo-
ženských úkonů během Velkého pátku.

Na Bílou sobotu se venku u kostela světil 
oheň a od něj se opalovaly konce polínek, 
ze kterých se štípaly třísky na křížky do polí. 
V pět hodin odpoledne se slavilo vzkříše-
ní. Na Boží hod velikonoční po svátečním 
obědě odešel hospodář zasázet křížky ze 
svěceného dřeva do  polí. Ve  všech do-
mácnostech barvili vajíčka. V  pondělí už 
v pět hodin ráno běhali dospívající chlap-
ci s  tatary upletenými z  vrbového proutí. 
Po  vyšlehání dostávali malovaná nebo 
vyškrabovaná vajíčka a nějaké pochoutky. 
Později obcházely menší děti a dostávaly 
koláče a perník. Kmotra musela podle zvy-
ku poslat dobroty svému kmotřenci. V úte-
rý měla právo šlehačky děvčata, ale to už 
byl všední den.

Posledního dubna na Filipa a Jakuba se tr-
hala střemcha a její větvičky se zastrkáva-
ly do hnoje, kolem stavení do všech dveří, 
aby se tak zamezil přístup čarodějnic.
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Významnou součástí vesnického života 
byla procesí na  poutní místa. V  rukopise 
je popsána cesta do  Vambeřic se všemi 
podrobnostmi o  bohoslužbách v  pout-
ním místě. Výprava trvala celkem šest dní 
a  noclehy měli zajištěné na  čtyřech mís-
tech. Připomíná také poutě v bezprostřed-
ní blízkosti Hostic. Oblíbená byla klášte-
recká na Nanebevzetí Panny Marie a pouť 
u bludovského kostelíčka v neděli po Bo-
žím Těle. Na  sv. Vavřince kolem 10.  srp-
na měli svoji pouť. To už se upekl chleba 
z nového žita. 

Další větší pozornost věnuje popisu a cestě 
procesí, které se vypravovalo 8. září na Na-
rození panny Marie na  Horu Matky Boží 
u Králík. Zmínku v tomto výkladu zasluhuje 
výskyt voskových obětin. Lidé je kupovali 
v krámě u kláštera a obětovali Panně Ma-
rii. Malý stolek byl plný voskových rukou, 
nohou, hlav, koní, krav, očí, jazyků, srdcí, 
co koho bolelo, nebo s čím měl problémy 
v hospodářství, koupil a obětoval s vírou 
v pomoc P. Marie. Přespali a na druhý den 
šli do konventu na moravské, tedy české 
kázání. Stávalo se, že se na křížové cestě 
potkala dvě procesí, moravské a němec-
ké, každé zpívalo a  modlilo se po  svém, 
překřikovali se, dokonce se fyzicky napa-
dali.

Závěr rukopisu obsahuje subjektivní vzpo-
mínky autorky na období dospívání. V ob-
sahu se zrcadlí nelehká situace mladých 
lidí v  regionu, její názory na  životní pod-
mínky koncem 19. století. Po  dokončení 
školní docházky šla pracovat do nedaleké 
papírny. Pracovní doba byla od šesti ráno 
do  šesti večer s  hodinovou přestávkou 
v poledne a ½ hodinovou na svačinu. Při 
práci se muselo stát u  stolu na  cemen-
tové podlaze. Za  zhotovení 1  000 sáčků 
byla mzda 10 krejcarů. Je pozoruhodné, 
že budoucí podnikatelka se v  této době 
začala zajímat o  sociálně demokratické 
hnutí. Za účast na schůzích byla nakonec 
z práce vyhozena. Zůstala pomáhat matce 
v domácnosti a malém hospodářství.

Dalším zážitkem hodným zápisu bylo biř-
mování. Do Rudy nad Moravou měl přijet 
olomoucký arcibiskup Theodor Khon. So-
ciálně demokratická mládež se domluvila, 
že se klanět nebudou, protože z novin vě-
děli o arcibiskupově sociální bezohlednos-
ti. Když procházel průvod kněží, asi 35 až 
40 mladých lidí nepokleklo. Následujícího 
dne přišel záležitost jako urážku nábožen-
ství vyšetřovat četník. Příhoda měla vliv 
na náboženské cítění účastníků protestu. 
Anežka Šulová byla jednou z prvních žen 
v  této oblasti severní Moravy, která vy-
stoupila z římskokatolické církve.

Na  závěr malá poznámka. V  roce 2003 
jsem se vypravil do  Hostic a  u  místního 
kronikáře zjišťoval, zda se dochovaly, či 
zda se provozují zvyky, které Anežka Šulo-
vá popsala ve svých vzpomínkách. Bohu-
žel, v transformované podobě se praktiku-
je jen velikonoční obchůzka. 
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SUMMARY
Anežka Šulová ranks among the most signifi-
cant collectors of the folk literature from the 
North-Moravian region. Her interests were very 
extensive. She recorded legends, fairy tales, 
songs, anecdotes, customs, commemorative 
narrations, etc. Life and work of this North-
Moravian collector were rendered on the pages 
of the review Český lid by Karel Vetterl in 1956. 
He received the inheritance of Anežka Šulová 
into the funds of the Institute of the Folk Song 
in Brno as its director of that time. In addition to 
those records of the folk literature, the inheri-
tance also includes her manuscript named From 
my memory. Anežka Sulová recorded here the 
calendar customs, country events with her own 
personal experiences. This manuscript contains 
records that are addressed to the life of children, 
description of figures from the family circle, nar-
ration from the writer’s life. A considerable at-
tention is also focused on the church events in 
the course of the year. This material represents 
a unique source of knowledge of the life in the 
Czech village in the Northwest Moravia in the 2nd 
half of the 19th century. 

PRAMENY A LITERATURA
Etnologický ústav AV ČR v Brně, fond pozůsta-
lost Anežky Šulové, sig. R 13.

VETTERL, K.: Ze života a práce severomoravské 
sběratelky Anežky Šulové. Český lid, 43, 1956, 
s. 29–32.

ŠRÁMKOVÁ, M. – SIROVÁTKA, O.: Rukopisné 
prameny k poznání severomoravské lidové pís-
ně. Severní Morava, sv. 24, 1972, s. 31–40.

SIROVÁTKA, O.: Nad národopisným dílem 
Anežky Šulové. Severní Morava, sv. 34, 1977, 
s. 68–70.

MELZER, M.: Anežka Šulová a Bohuslav Indra 
(korespondence z let 1928 až 1953). Severní 
Morava, sv. 88, 2004, s. 23–33.



179

SUPLEMENTUM

Úkolem mého příspěvku je seznámit vás 
s možnostmi využití pozůstalostí při zpra-
cování rodinných historií, a to na příkladu 
rozsáhlého archivního fondu, který je pod 
názvem Rodinný archiv Trappů se signa-
turou T 43 uložen v Archivu města Brna.2 
Mimo informace o  tom, jaký význam má 
a může mít tento fond pro badatele, bych 
vás také ráda krátce seznámila s životními 
příběhy významných postav rodu.

Pozůstalost Bruno Mořice Trappa, jež byla 
právě pro svůj obsah pojmenována rodin-
ným archivem, v  sobě nezahrnuje přímo 
rodové kronikářské zápisy, ale jako celek 
je zajímavým dokladem pamětním, svě-
dectvím doby, v níž jako komplex vznikala. 
Jde o  uskupení pramenů osobní povahy 
a materiálů dokumentujících dobu přelomu  
19. a  20. století, zejména pak jeho prv-
ní polovinu. Bruno se pokusil o sestavení 
historie svého rodu a  podklady k  ní jsou 
ve fondu dochovány. Na jejich základě bylo 
také možné dějiny rodu rekonstruovat.

O  tom, že dosud nezpracovaná Brunova 
pozůstalost obsahuje cenné materiály, 
se vědělo již dlouho, a  také se počítalo 
s tím, že se v ní najdou materiály k dalším 
osobám z rodiny. Ale to, že půjde o  jedi-
né dochované archiválie, dokumentující 
osobní  život brněnského fotografa Quida 
Trappa3 a  další písemnosti, dokreslující 
osudy kustoda Františkova (dnes Morav-
ského zemského) muzea Mořice Viléma 
Trappa,4 známo nebylo. Objev těchto pí-
semností umožnil odkrýt mnoho nezná-
mého v  jejich životě a  stal se impulsem 
k vyhotovení větší práce o rodině Trappů 
a jejím působení v Brně.5 Fond však není 
těmito pracemi ani zdaleka vyčerpán, ob-
sahuje množství dalších materiálů, které je 
možno badatelsky využít. 

Dříve než se dostaneme k podrobnějšímu 
obsahu Brunovy pozůstalosti, je důležité 
seznámit se blíže s některými členy rodu, 
a tím vlastně také pochopit důvody význa-
mu fondu. Bruno Mořic Trapp, původce 
a  tvůrce zmiňovaného fondu, byl posled-
ním z větve Trappů, žijících v Brně.

RODINNÝ ARCHIV TRAPPŮ 
V ARCHIVU MĚSTA BRNA1

Radana Červená

Bruno Mořic Trapp, původce fondu, amatérský 
vlastivědec a sběratel. Uloženo v Archivu měs-
ta Brna (dále AMB), fond T 43, Rodinný archiv 
Trappů.
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Rod Trappů pocházel z Hesenska, z města 
Darmstadt. Odtud, podle rodinné tradice, 
přivandrovali koncem 18. století do Čech 
tři bratři. Jedním z  nich byl Ignác Trapp, 
který byl nadporučíkem u c.k. pěšího pluku 
„Spork“ a do jižních Čech přišel se svými 
dvěma sourozenci, z  nichž jeden byl ge-
nerál a  druhý úředník.6 Ignác v  Čechách 
zůstal, oženil se a usadil se v Sušici. Jeho 
bratři pokračovali ve  svém putování dál, 
do  centra mocnářství, do  Vídně. Ignácův 
syn Václav Trapp byl magistrem farmacie, 
svou živnost provozoval ve  Vodňanech, 
v Kašperských Horách a posléze v Praze, 
kam se rodina přestěhovala po požáru Vác-
lavovy lékárny. Václav byl otcem Mořice Vi-
léma Trappa a Quida Trappa, jejichž životy 
jsou z větší části spjaty právě s Brnem.

Mořic Vilém Trapp (* 24. 1. 1825 – † 27. 5. 
1895) byl již za  svého života uznávaným 
spisovatelem, archeologem, historikem, 
heraldikem, numismatikem, kaligrafem 
a  badatelem v  oblasti umění. Mořicovo 

jméno figuruje u mnoha kratších historic-
kých prací, neboť jeho publikační činnost 
byla poměrně rozsáhlá a  okruh témat, 
kterými se zabýval, značně široký. Byl člo-
věkem nesmírně pracovitým a cele odda-
ným své profesi. Právem se tedy řadí mezi 
významné osobnosti Františkova muzea, 
nejen jako jeho poslední kustod, ale pře-
devším jako jeden z těch, jež toto muzeum 
budovali a tvořili. Narodil se ve Vodňanech, 
studoval v Praze na univerzitě české dějiny 
a archeologii a na Žofiině akademii se vě-
noval studiu hudby. Poté se stal učitelem 
a vychovatelem ve šlechtických rodinách, 
k nejvýznamnějším, z hlediska jeho další-
ho vývoje, patří práce pro rodinu Kristenů 
na hradě Svojanově v  letech 1852–1854. 
Sepsal zde dílo o historii hradu a jeho oko-
lí a začal publikovat v odborných periodi-
cích. V roce 1854 vzal místo vychovatele, 
knihovníka a  archiváře u  hraběte Ema-
nuela Leopolda Dubského z  Třebomyslic 

Kustod Františkova muzea Mořic Vilém Trapp 
stylizovaný na obrázku ve své pracovně, AMB, 
fond T 43 – Rodinný archiv Trappů.

Ukázka z cestovního deníku Mořice Viléma Trap-
pa z roku 1858–1887, AMB, fond T 43 – Rodin-
ný archiv Trappů.
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na  zámku v  Lysicích. V  roce 1859 přijal 
místo kustodiálního adjunkta ve Františko-
vě muzeu v Brně a zde, později jako kus-
tod, již setrval. K tomuto místu patřil také 
prostorný byt v muzeu, kde uložil svoje léta 
střádané sbírky. Vlastnil rozsáhlou knihov-
nu, která obsahovala množství vzácných 
knih a  také desky s mědirytinami, umístil 
zde sbírku zbraní do tzv. rytířského pokoje. 
Mořic Vilém má svoji vlastní pozůstalost 
uloženou v Moravském zemském muzeu,7 

a z ní je patrné, že byl také velkým ces-
tovatelem. Cestoval zejména po Čechách 
a  Moravě a  z  jeho cest jsou dochovány 
unikátní cestovní deníky, do  nichž si za-
pisoval všechny své poznatky a  zejmé-
na kreslil navštívené a  poznané objekty. 
Mnohá z  těchto míst již dnes neexistují, 
a tak jsou tyto deníky cenným pramenem 
pro poznání doby. Nejstarší deník pochá-
zí z  let 1854–1855 a  je dochován právě 
v  Rodinném archivu Trappů v  Archivu 
města Brna. Chronologicky navazující de-
ník z roku 1856 se nachází v Moravském 
zemském muzeu a další je opět v Archivu 
města Brna, a  to z  let 1858–1887. Mořic 
v nich zachycoval architektonické i  umě-
lecké památky, církevní stavby, nebo jejich 
části, ale také přírodní krásy a  scenerie. 
Detailně popisoval nálezová místa, jsou 
zde plánky a komentáře. Náčrty přírodních 
zajímavostí doplňují studie stromů, nápi-
sy na  náhrobcích, kamenech, ornamen-
ty a  podobně. Dostáváme se tak k  další 
zajímavé Mořicově vášni, jíž bylo jeho 
malířské umění. Bezpochyby všestranný 
Trapp zanechal v  pozůstalostech desítky 
obrázků, především jde o kresby tužkou, 
ale jsou zde i perokresby a akvarely. Tyto 
obrázky najdeme jak v Archivu města Brna 
a Moravském zemském muzeu, tak v Mo-
ravské galerii v Brně a Muzeu města Brna 
na Špilberku. 

Mořicův mladší bratr Quido Trapp (* 30. 3. 
1830 – † 7. 6. 1889) se narodil v  Kašper-
ských Horách, byl absolventem pražského 
technického ústavu. Díky průmyslovému 
oboru, který si vybral, měl blízko k novin-
kám té doby, a  proto začal brzy experi-
mentovat s fotografováním. Šlo zpočátku 

hlavně o finančně a časově náročné povo-
lání, avšak díky vývoji techniky se postupy 
výroby fotografie brzy zjednodušily, takže 
se tomuto oboru mohlo věnovat čím dál 
více lidí. Quido se, stejně jako jeho bratr, 
stal krátce po ukončení školy vychovate-
lem ve  šlechtických rodinách, například 
u  moravského místodržitele svobodného 
pána Adolfa von Poche. Po  propuštění 
z  této služby si našel práci v Brně ve  fo-
toateliéru Rudolfa Gaupmanna na Veselé 
ulici. Pracoval zde do roku 1858 a poté byl 
zaměstnán do roku 1863 ve fotografickém 
ateliéru Ferdinanda Terčka u  Měnínské 
brány. V roce 1864 si Quido otevřel vlastní 
ateliér na  Velkém náměstí (dnes náměstí 
Svobody) č.p. 103. Stal se brzy známým 
a vyhledávaným fotografem, za své umění 
byl oceňován na výstavách. O jeho věhla-
su v  rámci Brna se vědělo mezi historiky 
fotografie již dlouho. Jeho jméno je zmi-
ňováno při expozicích starých fotografií, 
jeho práce jsou dodnes využívaným bada-
telským pramenem. Rozsáhlá fotografická 

Quido Trapp, brněnský fotograf. Fotografie po-
chází asi ze 60.–70. let 19. století, AMB, fond 
T 43 – Rodinný archiv Trappů.
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registratura Quidova díla se v celku nedo-
chovala, dnes jsou jeho fotografie uloženy 
dílem v Muzeu města Brna a dílem ve sbír-
ce fotografií Archivu města Brna. Quido 
a  Mořic se tedy usadili v  Brně natrvalo 
koncem 50.  let 19. století a  jimi založená 
větev v Brně setrvala až do roku 1945.

Bruno Mořic Trapp (* 7. 7. 1880 – † 29. 8. 
1955) se narodil v  Brně, jeho otcem byl 
fotograf Quido Trapp, matkou obchodnice 
Antonie Trappová, rozená Králová (* 14. 5. 
1844 – † 27. 4. 1913). Měl ještě sestru Ma-
rii (* 15. 4. 1870 – † ?) a  bratra Ervina (* 9. 
9. 1884 – † ?). Bruno byl původně křtěn 
jako Bruno Quido, ale na  paměť svého 
strýce, kterého ctil a obdivoval a jemuž se 
možná i chtěl v lecčems vyrovnat, se psal 
později Bruno Mořic. Vystudoval v  letech 
1895–1897 obchodní akademii v  Brně, 
stal se poštovním úředníkem rakousko-
uherské monarchie a po vzniku Českoslo-
venské republiky vykonával místo poštov-
ního rady na nádražním poštovním úřadě 
pro Brno 2. Snažil se pokračovat v práci 
svého slavnějšího strýce a kmotra Mořice, 

věnoval se hlavně regionální historii. Jeho 
literární produkce však zdaleka nedosaho-
vala objemu strýcova odkazu a  v  odbor-
ných článcích byl rozdíl ještě větší. Rovněž 
Bruno si vedl deníky, zapisoval do nich své 
postřehy a  zážitky. V pozůstalosti se do-
choval jeho deník z roku 1902 a také popis 
cesty do  Tater. Byl kulturním člověkem, 
rád navštěvoval divadlo, podobně jako 
strýc Mořic sbíral divadelní plakáty a růz-
né reklamní letáky. Bruno se oženil v roce 
1927, jeho manželkou se stala Josefina 
rozená Pfannová (* 17. 3. 1882 v Pohoře-
licích – † 11. 11. 1946). Po  svých rodičích 
Bruno zdědil dům na  Solniční ulici č. 14 
v Brně. V tomto domě bydlel a spravoval 
jej po smrti matky. V roce 1945 byla jeho 
rodina v rámci tzv. divokého odsunu z Brna 
vyhnána, on sám se účastnil pochodu 
do  Pohořelic a  odtud pak do  Drasenho-
fenu v Rakousku. Dožil u  svého synovce 
ve Vídni. Jeho žena Josefina, v době od-
sunu již těžce nemocná, se do Vídně ne-
dostala, zemřela po převozu do nemocni-
ce v Göppingen v roce 1946. 

Ukázka z cestovního deníku Mořice Viléma Trappa z let 1854–55, AMB, fond T 43 – Rodinný archiv 
Trappů.
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Rodinný archiv Trappů patří rozsahem 
k větším archivním celkům a v současné 
době probíhá jeho úplná inventarizace.

Do  fondu, jak již bylo řečeno, včlenil pů-
vodce materiály týkající se vlastní rodiny, 
zejména jeho otce Quida a strýce Mořice 
Viléma. Fond měl v  původním rozsahu 
asi 21 bm a byl uložen ve 307 kartonech. 
Dřívější rozsah Brunovy pozůstalosti byl 
pravděpodobně nesrovnatelně větší, jen-
že po  2. světové válce a  odsunu rodiny 
byl materiál rozdělen. Podle zpráv, které 
se dochovaly, měl Bruno doma část strý-
covy pozůstalosti, především knihovnu, 
kterou neustále doplňoval, a  několik ro-
dinných obrazů. Z  nich zůstal do  dneš-
ních dnů jediný, a to obraz Quida Trappa 
od  malíře Josefa Zeleného z  roku 1880, 
uložený v Moravské galerii v Brně. Bruno 
také vlastnil rozsáhlou galerii obrazů jiho-
moravských malířů, sbíral známky, mince, 
motýly a brouky. Do Archivu města Brna 
se část jeho pozůstalosti zřejmě dostala 
coby konfiskát v roce 1945. Další souvise-
jící písemnosti byly archivu předány v osmi 

svazcích z Muzea města Brna v roce 1977. 
V roce 1985 byla odtud Archivu odevzdá-
na ještě další část těchto dokumentů.

Bruno Mořic je v  archivních záznamech 
označen jako amatérský vlastivědec 
a sběratel. Zejména sběratelskou činností 
se vyznačuje velká část pozůstalostního 
fondu uložená v Archivu města Brna. Jsou 
zde krabice označené jako Archiv, Mora-
va, Židé, Brněnské divadlo, Numismatika, 
Kosmos, Příroda, Pošty, Moravská města, 
Brno, Světová válka a  podobně. Ty ob-
sahují jím shromážděné materiály, výpisy 
a  fakta, která přísluší jednotlivým na kra-
bicích uvedeným tématům. Další karto-
ny jsou označeny písmeny a  jsou v  nich 
abecedně uspořádány novinové výstřižky 
k  významným osobnostem politického, 
kulturního, společenského a  vědeckého 
života. Je tu zachycen celý německy mlu-
vící okruh, nikoliv pouze oblast bývalého 
Rakouska-Uherska. Stovky těchto výstřiž-
ků, poznámek a  fotografií jsou mnohdy 
nalepené na papíře. Zejména u dobových 
fotografií je škoda, že tak občas zaniká 

Ukázka z cestovního deníku Mořice Viléma Trappa z let 1854–55, AMB, fond T 43 – Rodinný archiv 
Trappů.
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možnost určit jméno fotografa či další ná-
ležitosti, protože vypovídací hodnotu pro 
nás mají fotografické vizitky z obou stran. 
Ve fondu se také zachovaly otisky různých 
pečetí, které bude třeba v budoucnu iden-
tifikovat. Nalezneme zde podklady k Bru-
novým pracím a  kompletní opisy archiv-
ního materiálu, které k nim používal. Jsou 
tu opsané brněnské křestní i úmrtní matri-
ky, židovské matriky či urbáře z Mikulova, 
přepis Gödelovy topografie brněnských 
domů a  mnohé další složky. Je tu velké 
množství různých tisků, novinových člán-
ků a  podkladů k  tomu, co zrovna Bruna 
zajímalo. Například je tu silná sloha s nápi-
sem Pernstein, v níž najdeme vše v té době 
dostupné k pánům z Pernštejna s nákresy 
rodových erbů, jednotlivých jeho majitelů 
a mnohé k historii samotného hradu. Kon-
krétně tady byl Bruno zřejmě veden spíše 
zájmem, protože nic většího o Pernštejnu 

podle dostupných informací nepublikoval. 
Jinak je tomu s  podklady k  jeho pracím 
o Židech. K nim najdeme ve fondu mate-
riálu dost, včetně slohy Juden-Familian-
ten in Mähren 1877, která obsahuje části 
rozdělené podle tehdejších krajů a  měst 
a v nich jména židovských rodin v daném 
místě usedlých. Popsané složky jsou jen 
zlomkem toho, co fond ještě odhalí a  to, 
jakým způsobem půjde jednotlivé materi-
ály použít, bude třeba zjistit při jeho zpra-
cování. Uvedené materiály jsou cenným 
dobovým dokladem a  zejména množství 
novinových výstřižků, ba celých docho-
vaných novin, ve většině případů němec-
kých, nám dokresluje postavu samotného 
Bruna. Okruh jeho zájmů byl velmi široký 
a  v  novinách je barevně zatržené člán-
ky ještě blíže specifikují. On sám nepatřil 
k  vyhraněným Němcům, uměl a  domlu-
vil se česky, ale v  této řeči nepublikoval. 

Ukázka z cestovního deníku Mořice Viléma Trappa z roku 1855, Archiv MZM, fond A1 – Muzejní 
pozůstalost Mořice Viléma Trappa.
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Mnohé jeho poznámky a  výpisky svědčí 
o tom, že volný čas věnoval studiu litera-
tury, návštěvám archivů a muzeí, kde pá-
tral po zmínkách a upřesňujících údajích. 
Stejně tak tomu bylo i v případě jeho po-
kusu o sestavení genealogie rodu Trappů. 
Dochován je deník, do něhož si zapisoval 
zjištěné údaje, které bylo možné po ověře-
ní i dnes využít při dokončení tohoto jeho 
úkolu. Sepsal také životopisy svého otce 
a  strýce, které byly publikovány v  novi-
nách, zasloužil se o  organizaci vzpomín-
ky na strýce při 100. výročí jeho narození 
v  roce 1925.8 Některé své články publi-
koval v Deutsche Heimat, mezi jeho větší 
práce patří Geschichte des Postwesens in 
Brünn z roku 1911 a Geschichte der Juden 
in Nikolsburg z roku 1929.9

Pro sestavení podrobné rodinné histo-
rie Trappů však nejdůležitější částí byly 
právě kartony, obsahující archiválie úzce 
související s příslušníky této rodiny, a kte-
ré do  pozůstalosti organicky vplynuly 
po smrti jejich původních držitelů. Nalez-
neme v  nich korespondenci jednotlivých 
jejích členů, a  to jak osobní, tak úřední 
povahy, výše uvedené životopisy sepsané 
Brunem, rukopisy prací, vizitkové foto-
grafie členů rodiny, písemnosti týkající se 
zakoupení či prodeje nemovitostí, proná-
jmu prostor, smlouvy, ale také legitimace, 
výpisy z matrik zaslané příslušnými úřady 
apod. Kombinací pramenů z pozůstalost-
ních fondů Trappů, uložených v  Archivu 
města Brna, Muzeu města Brna, Morav-
ském zemském muzeu, Moravské galerii 
a  také v  Moravském zemském archivu 
tedy mohla být vytvořena práce o němec-
ké středostavovské měšťanské rodině, 
která sice nepatřila k  nejvýznamnějším 
v Brně, ale přesto se působení jejích čle-
nů nesmazatelně otisklo do života tohoto 
města. Zatímco životopisy Quida a Mořice 
Viléma byly zpracovány podrobně, méně 
propracovaný zatím zůstává život Brunův. 
Bude jej však možné dokončit až po úpl-
ném zpracování fondu. Mimo to půjde ten-
to pramen upotřebit k čerpání vědomostí 
o době a lokalitě, v níž vznikal. 

Celkově lze tedy již nyní říct, že Brunova 
pozůstalost má značný význam především 
jako informativní pramen a jako takového 
je ho také třeba využít.
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SUMMARY
This paper is to inform a wide public about 
possibilities of the inheritance utilization for 
elaboration of the family histories. As an illus-
tration, there is used a wide archival fund, which 
is deposited with signature T43 in the Brno 
City Archives under a name The Trapp’s Family 
Archives. This fund contains valuable mate-
rial concerning the significant persons from the 
Trapp’s family, the life of which had been con-
nected with Brno for almost ninety years (1858–
1945) and finished with their forcible departure 
within a frame of the so-called wild transfer of 
Germans in 1945. Author of this fund Bruno 
Trapp (1880–1955) gathered, in this above all 
collection fund, documents connected with 
his father Quido Trapp (1830–1889), who was  
a significant Brno photographer, as well as with 
his uncle Moritz Wilhelm Trapp (1825–1895), 
who was a custodian of the František Museum 
in Brno. Moreover, the inheritance contains 
cartons with arranged clippings concerning the 
political, cultural, social and scientific celebrities 
of that time. In this fund there are also depos-
ited transcriptions of archival documents from 
the Czech archives, manuscripts, period prints, 
a personal life of inhabitants is documented 
by their correspondence, family photos, etc. 
Namely this part of materials became a source 
of some works dealing with this German middle-
class family’s lot. However, this fund, which is 
not organized as yet, certainly reveals still much 
material, which could be utilized in research.
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Památnost je něco památného, paměti-
hodného, události, předměty, dění, které 
jsou hodny toho, aby byly pamatovány, 
zapsány, uchovány pro budoucnost. Vý-
běr toho, co zasluhuje uchování a  zapa-
matování, je vždy subjektivní. Co je pro 
někoho běžné či nezajímavé, pokládá 
jiný za nezapomenutelné, památné. Roz-
hodující je osobnost pisatele, jeho životní 
osudy, vzdělání a schopnosti, zájmy, cha-
rakterové vlastnosti. Stejně jako samotné 
zapsané „památnosti“ jsou zajímaví jejich 
autoři, obvykle lidé něčím výjimeční, vy-
mykající se průměru. Snad v každé vesnici 
lze nalézt osobnost něčím významnou, ať 
již v minulosti nebo v současné době, zná-
mou široko daleko nebo jen v užším kruhu 
vlastní vesnice nebo rodiny. V  archivech 
a muzejních sbírkách písemností se ukrývá 
bezpočet dosud nezhodnocených zápisků 
obsahujících  nenahraditelné, vzácné do-
klady o životě a událostech z různých ob-
dobí minulosti dávné i  nedávné. Některé 
jsou s úctou a péčí uchovávány v rodinách 
– k nim patří zápisky Václava Bayera.1

Václav Bayer se narodil 13. srpna 1899 v Li-
bovici, malé středočeské vesnici nedaleko 
Slaného, ve statku čp.13. Do obecné ško-
ly chodil v Tuřanech, do měšťanky ve Sla-
ném. Stejně jako starší bratr František 
a sestra Marie od dětství pomáhal rodičům 
v  hospodářství, zemědělské hospodaření 
bylo jeho celoživotním údělem. V patnácti 
letech ho stihla osudová nehoda, při mlá-
cení přišel o pravou ruku. V roce 1933 se 
oženil a bydlel pak s  rodinou v usedlosti 
sousedící s  rodným statkem na  návsi, 
v „chalupě“ čp. 12. Hospodařili společně 
s bratrem Františkem a sestrou Marií, kteří 
žili ve statku čp. 13. O dětství a rodičích, 
hlavně o mamince, kterou měl velmi rád, 
píše v úvodním textu ke svým zápiskům, 
nazvaném Zpověď. Zapsal v ní mimo jiné 
maminčino vyprávění o jejím bratranci, lé-
kaři Sukovi ze Slaného, který za ní přišel 
s  prosbou: „Aninka, jsi moje sestřenice 
a dobře víš, jak mám rád děti. Vlastní žád-
né nemám a míti už nebudu a tak bych si 
rád vzal k sobě toho tvého synka za vlastní-
ho.“ Maminka  se dítěte nedokázala vzdát, 

NAŠE POLE
A DALŠÍ ZÁPISY 
VÁCLAVA BAYERA 
Z LIBOVICE

Vanda Jiřikovská

Portrét Václava Bayera. Fotoarchiv autora.
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doktor Suk to přijal s pochopením, navíc 
těžce onemocněl  a věděl, že by neměl sílu 
chlapce vychovat.

Zápisy Václava Bayera zachycují památ-
nosti různého stáří, je možné rozlišit tři ro-
viny. Nejstarší skutečnost zaznamenávají 
zápisy, k nimž čerpal poznatky z literatury 
a z kroniky. Měl zájem o historii, mnohé se 
o minulosti rodiny, vesnice a  regionu do-
zvěděl četbou a studiem i při rozhovorech 
se vzdělanými přáteli.2 Za druhou skupinu 
můžeme pokládat zápisy podle vyprávění 
prarodičů, rodičů a  starších lidí, mnohé 
předávané z  generace na  generaci, tedy 
folklorní žánr, tradiční vyprávění. Třetí, pro 
osobnost pisatele nejcharakterističtější 
zápisy, zachycují osobní zážitky, vzpomín-
ky i současné postřehy.

Několik textů věnoval zajímavým místům 
v blízkém okolí a lidem, kteří v nich žili.

Hájovna v Kejkolu je vyprávění o hájovně 
a  jejích obyvatelích, jak podle kronikář-
ských zápisů, tak na  základě vlastních 
vzpomínek na svérázné postavy hajných. 
Zánik osady Svatý Jan napsal Bayer z vel-
ké části podle vyprávění, má nejblíže 
k  folkloru. Část je historická, pojednává 
o  někdejších malých uhelných dolech, 
kterým se zde říkalo kumbály, o  výstav-
bě mlýna a  pseudogotického zámečku, 
o  provozu výletní restaurace. Ke  stavbě 
kapličky v lese se pojí pověst o záchraně 
malého synka majitele zámku, který spadl 
do  studny, o  místě zpívala maminka do-
konce písničku, z níž v pisatelově paměti 
utkvělo jen pár slov: „Mezi dvěma vesnicí, 
Kvílicí a  Libovicí, stojí překrásné místeč-
ko, zrovna u cesty…“ Se smutkem vzpo-
míná na postupný zánik osady, jehož byl 
svědkem: „Já ještě v duchu slyším hukot 
mlýna, vidím, jak potahy přijížděly s obilím 
a odjížděly druhou stranou s moukou, vi-
dím na  západní straně za  mlýnem pěkně 
udržovanou zahrádku, ve které rostly hez-
ké růže a bujná zelenina, slyším z  restau-
race cinkot sklenic, veselý smích a někdy 
i pěkný zpěv… Když mlýn zmizel z povrchu 
zemského, přišel na řadu zámek. Nejdříve 

začali bourat domky za  zámkem, ohradní 
zeď, pak stavby na dvoře.“ Staří lidé si do-
dnes pamatují na bourání zámku, rozebí-
rání zdiva, z něhož si mnozí z okolí odvá-
želi kámen a použili ho doma ke stavbě či 
opravám. Podobu zámečku zachytil V. Ba-
yer na jedné ze svých kreseb. Jistě by ho 
potěšilo, že v roce 2002 byla opravena po-
lozbořená kaplička a že se u ní každoroč-
ně scházejí lidé při svatojánské pouti.

Tři kapitoly zápisů jsou věnovány osudo-
vým obdobím v  historii národa: Okupa-
ce, Příchod Rusů, Zemědělská revoluce. 
Zaznamenávají průběh těchto dějinných 
epizod v  konkrétním prostředí, ve  vlastní 
vsi, jejich dopad na život konkrétních lidí. 
Bayer popsal tragické konflikty, uváděl 
jména těch, kdo trpěli, i  těch, kdo škodu 
a  utrpení způsobovali. Soucítil se všemi, 
kterým bylo ubližováno, ať to byli Židé, 
váleční zajatci nebo na konci války rodiny 
německých utečenců, sám pomáhal těm, 
kdo pomoc potřebovali. Popis pobytu so-
větských vojsk někdy připomíná zápisy 
o pobytu pruského vojska v 19. století. Ni-
kdy své úsudky nezobecňoval, s některý-
mi ruskými vojáky v podvečer besedoval, 
chování jiných popsal jako bezohledné 
a nekulturní. Socializaci zemědělství proží-
val bolestně: „Nejhorší chvíle v lidském žití 
jsou, když to, co nám bylo svaté a zákoni-
tě jisté, se zachvěje jako strom ve vichřici. 
A pořádný, poctivý člověk, majitel kousku 
země a  obytného domu, majetku nabyté-
ho usilovnou prací několika generací, pře-
stane mít jistotu, že jeho zůstanou.“ Popsal 
nátlak, kterému byli zemědělci vystaveni – 
nesplnitelné kontingenty, pokuty, zatýkání, 
vystěhování: „Byly případy, že do  statku 
přišli neočekávaně dva výrostci a starého 
sedláka z  jeho statku vyhnali. Současně 
s nimi přijela na dvůr dvě auta, jedno osa-
zené milicí, druhé prázdné. Na  toto auto 
naložili sedláka s jeho rodinou, dali mu tam 
dvě postele, stůl, čtyři židle, dvě skříně 
a  okamžitě ho, jako námezdního dělníka, 
vystěhovali někam na státní statek.“ O ne-
smyslných vynucených změnách v  hos-
podaření svědčí např. historka o česneku: 
„Do našeho hospodářství zaváděli zahrad-
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nické odvětví, ač jsme tyto plodiny u nás 
předtím nepěstovali… Jednou nám dodali 
semena česneku až v půli listopadu a při-
kázali nám, abychom je ihned zasázeli. To 
však nešlo. Půda byla zabahnělá a později 
zmrzla. Teprve v půli ledna trochu polevilo 
a tak jsme museli česnek na rozkaz zasá-
zet. Zem byla po  mrazech mokrá, druhý 
den přišel větší mráz a  tak pochopitelně 
na jaře žádný česnek nevzešel.“

Středem životního zájmu Václava Bayera 
bylo zemědělské hospodaření, obdělává-
ní půdy. Namáhavá práce pro něj nezna-
menala jen povinnost, ale naplnění života, 
svědčí o  tom např. působivý popis pod-
zimního orání: „Vyjížděli jsme po  sedmé 
hodině ráno, ještě za  tmy, a  orali do  je-
denácti hodin. A  pokračovali odpoledne 
od jedné do půl páté. To už byla tma. Orali 
jsme skoro za  každého počasí, mnohdy 
i za mlh, kdy nebylo vidět na deset kroků. 
Zato bývalo dobře slyšet i  až z  druhého 
konce katastru oral-li tam nějaký křikloun, 
který na potah stále křičel, by lidé věděli, 

že je tam. Někdy se honily mraky po obloze 
za silného větru s dešťovými přeháňkami. 
Koukával jsem po mračnech courajících se 
po obloze a hádal, zda-li nás minou. Jindy 
mrholilo celý den, ale my stále orali, byli 
celí mokří i s potahy. Ale při orání se vydrží 
každý nečas. Je u těch zvířat nějak tepleji, 
nebo jsme snad chráněni jejich těly?“

Miloval koně, od dětství na nich jezdil, byl 
zkušený jezdec, ale nešťastnou náhodou 
v  roce 1943 utrpěl pádem z  koně vážný 
úraz, po němž měl jednu nohu kratší. Ko-
ním věnoval krásný, obsáhlý text, v němž 
na  ně s  dojetím vzpomíná: „Vidím je zas 
v  duchu před sebou, jak se u  nás rodili 
a  ve  stáří nebo úrazem odcházeli. Jejich 
odchod z  našeho statku jsem vždy opla-
kal.“ Každého koně popsal znalecky od-
borně a zároveň s citem a zalíbením, např.: 
„Na jaře příštího roku koupili naši v Ročově 
od Flóra tříletou belgickou klisničku hněd-
ku s výraznou moravskou hlavou, louplého 
zadku. Na krku měla vypálené „N“. Žid tvr-
dil, že pochází z moravského štítu, a že ji 

Václav Bayer v bráně rodného statku čp. 13 v Libovici. Fotoarchiv autora.
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pro malou vadu koupil. Ta již uměla tahat, 
byla velmi klidná, hřívu měla na dvě strany, 
při běhu maličkou hlavu nesla vzhůru, hříva 
jí vlála, držela rovinu – zkrátka pěkný kůň.“ 
S potěšením také koně kreslil.3

V Libovici a okolí se pěstovalo hodně ovo-
ce, které se na podzim sušilo v sušárnách. 
V Bayerových textech najdeme podrobný 
popis vybavení sušáren a postupu práce 
i  vzpomínky na svérázný společenský ži-
vot v nich: „Kde byly švestky, tam také byly 
sušárny. Jak rád jsem chodíval do sušáren 
na  návštěvu, a  takových bylo víc. Každý 
večer do jiné, byly to krásné chvíle… Ten, 
kdo sušil celý týden, byl umouněný, nevy-
spalý, od kocandy celý olepený, postrach 
malých dětí. Co jsem měl nejradši, byla 
vůně ze sušáren… Sušívalo se od Václava 
do Havla, někdy i déle.“

Součástí života není jen práce, ale i vzác-
né volné chvíle a  odpočinek. Za  zmínku 
stojí zápisy o tradičním prvku vesnických 
sídel, o  lavičkách před domy. V  pouta-
vém textu nalezneme popis všech laviček 
ve vsi, ale také kdo na nich sedával, o čem 
se hovořilo. Lidové obyčeje nepopisoval 
Bayer v samostatné kapitole, byly pro něj 
součástí života, souvisely s ročním hospo-
dářským cyklem. Když skončilo podzimní 
orání, přišly Barborky a Mikuláš: „Když se 
blížila Barborka, to již bylo v maštali živo. 
Připravovali jsme úbory nejen pro Barbor-

ku, ale i pro Mikuláše. Snášely se podslam-
ky, bílé košile, na Mikuláše se lepily vousy 
na kus bílého plátna… Večer jsme ho pak 
(čeledína Vencu) přistrojili do bílého, on si 
foukl do mouky, by byl v obličeji bílý, dostal 
košík s ořechy, s jablky a hruškami, zvonek, 
pěknou metlu a  šlo se po  vsi…“ Vánoce 
popisuje v kapitole Mé štědré večery jako 
poetický rodinný svátek, vzpomíná na vá-
noční náladu a  zážitky z  dětství a  mládí, 
dospělosti i stáří. I zde je dominantní vyjád-
ření vztahu k půdě, k polím: „Já jsem velmi 
rád o štědrý den chodil do polí. Nosil jsem 
polím po jablku a ořechu vejslužku. Někdy 
jsem jel i na hříběti. Obešel jsem všechny 
naše  pole za každého počasí. V půli polí 
jsem smekl a  řekl: Tak ti dávám štědrého 
večera, abys nám dalo dobrou úrodu a ho-
dil jablko, vždy panenské, a ořech.“

Sešit nadepsaný Loučení obsahuje ruko-
pisný text Naše pole, snad nejvýznam-
nější z dochovaných zápisů. Je to osobní 
vyznání, vyjádření filozofického postoje 
k životu a světu: „Hlavní moje vzpomínka 
a úcta patří polím, na kterých hospodaři-
lo několik generací před námi a které byly 
naší živitelkou. Nyní popíši všechny pole 
jak byly za našeho posledního hospodaře-
ní…“ Popisuje pole s poetickými pomístní-
mí jmény: Červená hlína, Na bahně, U Bis-
ně, U křížku, V rokličkách, Na širokým, Pod 
Tumlplacem, V  kopaninách, U  hajných, 
Na  chmelnici a  další. Zaznamenává tvar 
pole, velikost, polohu, kvalitu půdy, co se 
na  poli pěstuje. Ale píše též o  tom, kde 
na mezi dozrávaly jahody nebo rozkvétaly 
šípkové růže, jaký byl výhled do kraje, kde 
kdysi rád sedával dědeček. Rozloučení 
s  těmito poli, jejich předání zemědělské-
mu družstvu, prožíval bolestně jako mnozí 
jiní, ale jako málokdo dovedl tragedii slovy 
vyjádřit: „Každá práce, která se dělá po-
slední, bývá krásná a milá. Zahrabal jsem 
naše, vedle štráfek Buřičovy a  znovu na-
prázdno zajel do prostředka našeho, zůstal 
stát a přemýšlel, jak se mám s ním rozlou-
čit, kolik kroků my i naši předkové na  něm 
udělali, které každým rokem zaorali a příš-
tím zase orbou obrátili na povrch, kolik ka-
pek potu padlo na tu rodnou zem a teď již 

Jedna z řady kreseb koní. Fotoarchiv autora.



191

SUPLEMENTUM

bylo jisto, že za pár dnů naše nebude  sta-
ne se majetkem JZD. Sestoupil jsem z hra-
bačky, otáčeje se ještě jednou vtiskl jeho 
obraz do své duše, klekl, rozhrnul strniště 
a tu rodnou zem políbil a řekl: Za všechny 
úrody Ti děkuji a víc se nesejdeme.“

Václav Bayer odešel z tohoto světa v roce 
1984. Ve Vlastivědném muzeu ve Slaném 
a v Národopisném muzeu ve Třebízi najde-
me různé předměty z  inventáře zeměděl-
ské usedlosti čp.12 a 13 v Libovici, které 
do  sbírek věnoval. Nejvýznamnějším dě-
dictvím jsou jeho zápisy, představující dů-
ležitý pramen pro poznání různých stránek 
života ve  středočeské vesnici v  průběhu 
20. století. Jsou však především svědec-
tvím o etickém vztahu vesnického člověka 
k rodině, k lidem i zvířatům, k půdě a hos-
podaření.

POZNÁMKY
1 Dcera V. Bayera Jana Bernášková pečlivě 
uchovává památky po otci: staré fotografie, 
kresby, zápisy rukopisné i tištěné. Převážnou 
část zápisů přepsal na počítači a vytiskl ing. An-
tonín Šlégr, rodák z nedalekých Tuřan. Sám 
V. Bayera neznal, ale jeho otec byl Bayerovým 
vrstevníkem.

2 Častými hosty u Bayerových bývali archeo-
log dr. Moucha, profesor Leopold ze Slaného, 
znalec regionální historie, a výtvarník Čepelák.

3 Soubor kreseb V. Bayera byl součástí výsta-
vy Obrázky pro radost, uspořádané v Národo-
pisném muzeu Slánska ve Třebízi v roce 1989.
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SUMMARY
Václav Bayer was born in 1899 and died in 
1984. He lived all his life in his parental village 
in Libovice near Slaný. There were preserved his 
records, which are a valuable source of recogni-
tion of various aspects of the country life in the 
Middle-Bohemian village during the 20th centu-
ry. He wrote not only about his life and his own 
family, but he also watched course of events in 
the village and neighborhood in the various pe-
riods of history. The historical events described 
in the texts Occu pa tion, Arrival of Russians and 
Agricultural Revolution documented a situation 
in the actual environment, in his own village. He 
drew many things from chronicles and litera-
ture, from narrations of older people, and above 
all from his own experience.  His life deal and 
center of interest consisted in agricultural farm-
ing – he described autumn ploughing and fruit 
drying, he wrote also about horses and fields. He 
recorded interesting experiences connected with 
the folk tradition (Barbara’s sprigs, St.Nicholas, 
Christmas Eve). In spite of his handicap – he 
was fifteen, when he lost his hand – he liked 
drawing and did it well, he liked best drawing 
his beloved horses. The Václav Bayer’s records 
express deep ethic relations to the people and 
animals, to the work and soil.
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Daniela Maróthyho poznáme ako evanjelic-
kého farára v Ľuboreči, okr. Lučenec. Narodil 
sa 14. 4. 1825 v  Maškovej, okr. Lučenec 
a zomrel 18. 4. 1878 v Ľuboreči. Študoval 
teológiu na  lýceu v  Bratislave a  od  roku 
1855 pôsobil v Ľuboreči až do svojej smrti 
(1878). Zomrel veľmi mladý, mal len 53 ro-
kov. Z prvého manželstva s Karolínou, rod. 
Hudcovou, pochádzala spisovateľka Elena 
Maróthy-Šoltésová a z druhého manželstva  
s  Ludvikou, rod. Bauerovou, (1839–1879) 
pochádzal syn Ľudovít (1863–1899) a dcé-
ra Izabela (1865–).1

Počas svojho pôsobenia na  ev. fare 
v Ľuboreči publikoval v rôznych časopisoch 
pod pseudonymom Danko Maškovský-
Vrahobor. Boli to príspevky prevažne ná-
rodného alebo cirkevného charakteru. 
Z 19 časopisov, do ktorých publikoval  uve-
dieme: Časnik, Černokňažník, Slovenská 
čítanka, Protestantische Jahrbuch für 
Oesterreich, Cirkevní listy, Slovenské ná-
rodné noviny, Národné noviny, Obzor, 
Orol, Orol Tatranski, Domova pokladnica, 
Slovenskí pozorník, Pešťbudínske vedo-
mosti. V  Prostonárodných slovenských 
povestiach, zošit 2 uverejnil Zlatí Bratkovia, 
Panna za  drakom. V  Povestiach sloven-
ských I.  (1858) uverejnil Radúz a Ľudmila. 
Z nášho pohľadu nás bude zaujímať príspe-
vok Jako obdrží včelár čo najviac mädu? 2

V  jeho písomnej pozostalosti v  Archíve 
literatúry a  umenia Slovenskej národnej 
knižnice v  Martine sa nachádzajú štyri 
zaujímavé zápisníky, ktoré sa významnou 
mierou dotýkajú našej témy. Mottom jeho 
zápisov boli slová Co vydáš neb prijmeš 
všecko zapiš! (Syrach 42, 7).

1. zv.  Domáci Zápisnica Daniela Maróthyho 
na Ľuboreči od roku 1856–1866, ktorá za-
chytáva bežné výdavky v  domácnosti 
Maróthyovcov  každý mesiac a  na  konci 
obsahuje celoročný súčet výdavkov a ne-
chýbajú zapísané  ani mimoriadne výdavky. 
Pokračovaním sú včelárske zápisy od roku 
1856. Denník poľovný (z rokov 1856–1870) 
a Denník včelársky na  Ľuboreči (z  rokov 
1856–1859).

Z HOSPODÁRSKYCH 
ZÁPISOV 
DANIELA MARÓTHYHO 
(1825–1878) V ĽUBOREČI

Viera Sedláková
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2. zv. Denník Čeledi a pastýřu, rolí a lauk, 
Dobytku a mlynu v Ľuboreči od roku 1859.
Okrem Denníku čeledi v Ľuboreči z rokov 
1859–1875, pokračujú zápisy  Plat pas-
tierov na  Ľuboreči od  roku 1859–1878, 
Denník rolí od  roku 1859–1870, Tabuľka 
úrod od  roku 1864-ho v  nových, pri ko-
masácii vymeraných roliach do roku 1872, 
Lúky od  roku 1859–1871, Počet statku, 
kedy a začo prijaté, Obilie zomleté od roku 
1859–1867 pri nich uvádza rok a v ktorom 
mlyne najčastejšie mlely, Denník mlynov 
(1867–1878). Nasleduje Listáren od  roku 
1863–1864, obsahuje údaje komu bol po-
slaný list, kedy oddaný na pošte a od koho 
prijatý. Rozlišuje korešpondenciu  úradnú, 
listy odoslané ohľadom akej záležitos-
ti (od  roku 1863–1868), listy sú s  krátky-
mi regestmi. Potom nasledujú Úpravy 
manželské (1867–1871), Denník čelädi 
od  roku 1875–1878 v  Ľuboreči, Počty  
oviec od  10.  októbra roku pána 1866–
1872, Kasňa pro II. rož, Kasňa pro III. rož, 
Kasňa pro V. pšenica, Padláš pro VI. oves, 
Obilí roku 1860–1877 jako sa do komorky 
vsípalo i z ní vymeralo.

3. zv. Kniha výdavkov Daniela Maróthyho 
od roku 1867. Výdavky v Ľuboreči od roku 
1867–1878. Končí pohrebnými trovami 
Ludvika Maróthy (–1879). Potom pokra-
čujú zápisy výdavkov sirôt Maróthovských 
Ľudka a  Belušky od  smrti nenikinej 
(1879). Príjmi po Maróthyčkinej smrti 1879 
(15. 8.) má pokračovanie iným rukopisom 
do  roku 1885. Výdavky po  smrti neniki-
nej 15. 8. 1879 (druhej manželky Daniela 
Maróthyho) do roku 1883.

4. zv. Denník 
a) Záhradní od roku 1870–1874 
b) Denník lúk a ďatelinisk a krmu od roku 

1870–1878
c) Komôrky obilnej roku 1870
d) Rolí a) cirkevních (1872–) a  vlastních 

(1872–1878)
e) Dobytka (1872–), Tabella úrod polních 

jak cirkevních tak vlastných vo Ľuboreči 
od roku 1872–1876, 1872–1877 apod.

Všetky štyri zväzky rodinných a hospodár-
skych zápisov majú spolu okolo 500 ruko-
pisných strán pomerne ťažko čitateľných. 
Hneď na  začiatku sa dočítame zaujíma-
vé údaje ku každodennému roľníckemu 
spôsobu života v Ľuboreči. Zapisoval ich 
v  postupnosti roka: siatie, úhorenie, ob-
chôdzky po  poli, žatva a  viazanie, viatie, 
zvoz, vyvozenie trusu, oranie, siatie, tlače-
nie a pod. Z jeho Denníka rolí vyberáme:

Denník rolí od roku 1859
Dňa 2. marca vymeral Pavlovi Ábelovskemu 
1 1/2 kýly ovsa na jeho žiadosť na zasiatie, 
tak že im úroda bude spoločná. On ako 
sám dá zem i všetku prácu.
s i a t i e
Dňa 11. marca zasiali jarinu a síce do zeme 
za  Ratkovci 6 kýl ovsa, do  zeme pri jar-
ku 2  1/4 ovsa ľadnikovského, do  zemič-
ky za  jarkom 1/2 kýly ovsa, do  zemičky 
v Koštove 5 merkou jačmeňa a do konop-
nice 1 kýlu jačmeňa. Robilo sa výborne pri 
dobrej chvíli. PBoh len požehnaj!
Pozn. Zem za Ratkovom od cesty sa hlbšie, 
ako susedné zeme orávala, takže sa zdala 
byť jako vyhryznutá, teraz ju dal po konci 
orať a so susednými zemiami vyrovnať.
ú h o r
Dňa 29. apríla úhorili  zeme cirkevné 
i obecné.
o b c h ô d z k a  p o  p o l i a c h
Dňa 3. mája. Dnes som bol oddávna prvý 
raz pri mojom žite nad riekou. Je strednie 
- som spokojen. Ľuborečské žitá, že sa   
napravili - počujem, že už inde miestami 
pribujné obilie kosia, aby vraj aspoň krmu 
mali!
Jariny sú vôbec krásne i moje zvlášte jač-
meň v konopnici.
Dňa 20. mája. Dňa 17. a  19. t.m. krásny 
dážď padol. A od toho času je vždy mrač-
no, ale teplo až na 17.-18 C.  Krásne rastie 
všetko. Jariny sú utešené i  ozimina, pše-
nica za riekou dosť pekná, ale za jelšovím 
v úplnom zmysle slova holá zem. Tam ani 
jeden snop nebude.
Dňa 21. mája. Dneska sa sejú semänce 
konopné.
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Dňa 31. mája. Obilia je u nás strednie, jariny 
krásne. Môj ovos je všade dobrý i jačmeň 
v konopničky, v Koštove veru lahodný.
Dňa 7-ho júna. Dnes som videl prvý vysy-
paný klas ovsa. Obecné príslovie hovorí, že 
z ovsa môže voľačo byť, keď na Jána vietor 
po ňom vlny hádže.
ž a t v a  a  v i a z a n i e
Dňa 9-ho júla. Dnes zožali a poviazali ľu-
borečania môj jačmeň v  konopnici. Bola 
to úroda, jako vôbec v  našom chotáre - 
utešená. Naviazalo sa 7 hŕbok a 9 snopov 
alebo 7 hŕb = 91+9=100 snopov. Snopy 
veľké. Viazali sa tak jako pšenica, len na je-
den bok do vedna klasami. Ani starí ľudia 
nepamätajú, žeby kedy na  Ľuboreči takí 
jačmeň boli bývali.
Dňa 16 júla. Dnes zožali lentovci v Koštove 
jačmeň – naviazalo sa 3 hŕbky a  11 sno-
pov = 60 snopov a tak teda práve polovica 
toho v konopnici, ačkoľvek bol v Koštove 
na vetšom kuse zasiaty. Mám tedy, z dvoch 
kýl jačmeňa: 11 hŕb a 7 snopov.
Dnes tiež žali i  oziminy Ľuborečania. 
Naviazalo sa v  zemi nad riekou 16 hŕbok 
po  13 snopov, za  jelšavím raži + 125=25 
snopov, spolu 17 hŕbok + 12 snopov.
v i a t i e
Dňa 20. júla. Vyviali sme jačmeň. Výsledok 
nezodpovedal mojim nádejam, lebo ho 
všetkého bolo len 14  1/2 kýly po  zraze-
ní čiastky mlatcovskej sotva sa mi vyše 
12 1/2 kýly dostalo zo 150 snopov. Medzi 
tím i  gazdovia sa zratujú, že zle podsípa 
tohoročný jačmeň, jako i môj v konopnici. 
Slamy mám výbornej za dokonalý voz, kto-
rú som dal odpratať nad maštaľ.
Dňa 29-ho vyviali tých 25 snopov raži zpo-
za jelšovia. Bolo jej 1 1/2 kýly a to opravdu 
zrncia jako ražtička. Z pšenice sa dostalo 
na moju stranu 15 kýl.
Dňa 30. júla zožali lentovci ovos. V  zemi 
za Ratkovci bol naramne zničení  od husí, 
tak že najmenej 3 hŕbky zkazu vzali. 
Na vzdor tomu naviazalo sa:
1. V zemi za Ratkovci 17 hŕbok a 4 snopy
2. V zemi pri jarku   13 hŕbok a 5 snopov
3. V zemičky za jarkom 1 hŕbok a 4 snopy
spolu 32 hŕbok a 2 snopy
z v o z
Zvozili ten ovos Ľuborečania dňa 2. augus-

ta. Snopy strednie hŕbky po 11 snopov.
v y v o z e n i e  t r u s u
Dňa 15. augusta. Dnes som dal vyvoziť trus 
do  zeme na  krížach. Povozila sa všetka, 
krem dolního konca od lúky, kdeby sa ešte 
bolo zišlo, ale sa tam azda i  bez povozu 
urodí, chcem do nej dať zasiať pšenicu.
o r a n i e
Dňa 20. augusta preorali sme zeme. Nebolo 
ani sucho ani mokro, robilo sa dobre, len-
že je táto väčšia zem pod trnovským veľmi 
zjarčená, pred večerom prišol dážd, ale nie 
veľmi strmý.
s i a t i e
Dňa 1. októbra zasiali sme zeme oziminou. 
Na krížoch som dal vysiať 2 1/2 kýly pše-
nice a  pod trnovským do  spodných os-
tredkou 2 kýly pšenice a do horních 2 kýly 
bohatej raži. Zarobilo sa dobre, zeme boli 
preorané, PBoh len požehnaj.
t l a č e n i e
Dňa 16. dec. vytlačili môj ovos švagrové 
Goldbergerove a kurátorove kone. Dostalo 
sa na moju stranu 37 kýl tak vrchom me-
raných, jako polkýla držala a  síce ľadni-
kovskyho 13 kýl a čistyho 24 kýly. Tlačiari 
dostali každú 11tu a na 3tom zámere chle-
bovú.
Pozn. Toho týždna sa veliká sila snehu, asi 
na 2 do 2 1/2 šúcha nasypala na zem, cel-
kom nezamrznutú. Pan Boh to vie jako to 
bude na budúce úrody učinkovať. Poučíme 
sa, budeli nás PBoh do budúceho roku ži-
viť.

Tento stručný zápis Daniela Maróthyho 
z  roku 1859 by sme mohli ďalej dopĺňať, 
údajmi za  vyše dvadsaťtri rokov, ktoré si 
zapisoval do  svojho Denníku rolí. Počas 
týchto rokov vykryštalizovali sa dni, kedy 
sa najčastejšie sialo. Bolo to okolo Jozefa 
(21. 3.), ale nebolo to možné v nasledujú-
com roku (1860), ako píše, na Jozefa ač-
koľvek sú dni teplé, po 6-7 C predsa, celý 
náš chotár je pod hrubým snehom, kotliny 
z  fary ešte krem hája, nikde nevidieť Pán 
Boh to vie, jako to bude na  oziminy pô-
sobiť. Dňa 1. augusta, keď zožali lentovci 
oziminy a naviazali, napísal Daniel Maróthy 
do poznámky: pre veliké snehy, obilie tak 
vykapalo, že sa na takú psotu u nás, v na-
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šom chotári ani najstarší ľudia nepamätu-
jú.
Siatie ozimín je u nás tak pekne tejto jeseni 
(1873), ako počuť po  všetkých stranách, 
ako od dávnych vekov neboli. Uvidíme, čo 
nám jar zvestuje. Časy vždy teplé a pohodl-
né stoja i vlahy dosť. Dnes je už po Katrene 
(27. nov.).

Všíma si i  poveternostné podmienky 
a vplyvy, januárové zimy, bola tuhá neslý-
chane, na  mojom teplomere síce len 15, 
ale podľa druhých 20-22 stupňou dosiah-
la. I  február bol dosť studený. Jar sa pra-
videlne o Mateja začína, okolo 10. marca 
teplé dni, ale potom sa schladilo.

20. júna (1874). Tohoročná jar bola tiež su-
chá, následkom čoho sú naše úrody výjmuc 
raže, ktoré sú zdatné, veľmi stredné. Žitko 
v  dubí neurastené, jačmeň veľmi hustý, 
ale na mnohých miestach zahorený, ovos 
stredný, pozdejšie sa napravil. Najkrajší je 
jačmeň s ďatelinou siaty na lúky, nieto po-
dobného v našom chotári.

Svoje zápisky (21. 1. 1866) doplnil i kúpou 
zeme a síce, že  kúpil od učiteľa Čipkayho 
jedno jutro ďateliniska. Ďatelina (lucerna) 
je v ňom roku 1864 na jar zasiata, bola vla-
ni i minulej jeseni krásna, a tak sa úfal, že 
ak PBoh dá k  tomu svoje požehnanie, že 
sa mu zo samej ďateliny vyplatí. Pan Boh 
pomáhaj!

Za  dôležitú vec pri hospodárení považo-
val vyvoziť trus a to do Kapustnice 5 vo-
zov, do  záhrady na  lúku 4 vozy, ostatné 
do Šofranice za Ratkovci, zvyšky do záhra-
dy za včelín. V roku 1869 (10. apríla) vyvozili 
trus. 1. do cinterína pod ďatelinu 23 vozov, 
2. na  lúky pod ďatelinu 16 vozov, na  lúky 
pod konope 6 vozov, do Goldbergerovho 
pre konope 6 vozov, do Duba na úhor 86 
vozov. Spolu roku 1869 vyviezli 132 vozov. 
Zapláť Pán!

Od  roku 1866 vysadzali krumple (10.4.) 
za 6 1/2 vreca pri potoku, hneď pri sklade 
od školskej zeme. Dňa 27. 4. 1871 zúhorili 
sme zeme posadili krumple 9 vriec a síce 

4 vrecia parížky a 5 vriec obecné. Dosiaľ 
som do  obyčajne vyhnojenej čiastky rolí 
krumple sadil, potom sa mu ale žito neda-
rilo, teraz vyhnojenú čiastku nechal na úhor 
a dosadili do nevyhnojenej ostredky. Na je-
seň (4. septembra) 1871 vybrali krumple 
parížok bolo 27 vriec a  ostatné krumple 
obecné za 41 vriec.

Kapusta sa tiež urodila v Jožiho kapustnici 
(1871). Mali kapusty za dva veľké vozy, kto-
rú doviezol Pavel Kopýtko. Očistenej bolo 
asi 4-5 centov. Bohu buď dík a chvála!

Od  roku 1870 sadili kukuricu. (20. apríla) 
zasadili sme ju na  lúke do vyoraného mi-
nulej  jeseni ďateliniska, veľké tri ostredky. 
Zem dobrá, ak P. Boh dá časy pohodlné, 
môže byť hojná úroda. Sadil som ju riedko 
jeden riadok kukurice a druhý bôb.

Nebolo zriedkavosťou, že popri nových 
plodinách ako zemiaky a  kukurica, za-
vádzáli na hospodárstve u Maróthyovcov 
nové hospodárské nástroje pri obrábaní 
pôdy. Podľa príkladu druhých hospodárov 
a podľa návodu v časopise Obzor dal svo-
je žito zväčšej čiastky železnou bránou vy-
rovnať. Kus poľa nechal nedotknutý, aby 
mohol vidieť rozdiel, jestli bude patrný.

V roku 1863 (3. júna) obilie by bolo u nás 
dosť pekné, keby ho nesmierna suchota 
nekazila. Moja pšenica na Krížoch je pek-
ná, i pod trnovským zbaví, raž je ako oby-
čajne denglavá. Dňa 13. júla 1863 zapísal: 
Čo bola i  suchota ešte nikdy takú úrodu 
nemal. A belasý kamenčok sa prospešným 
byť dosvedčil, lebo ačkoľvek nie len u nás, 
ale všade na okolí sú pšenice samá sneť, 
predsa v mojom na krížach ani jeden klá-
sok sa nenašiel. Pod trnovským sa našla 
sneť, síce ale menej ako v  druhých pše-
niciach.

Žatva sa tohoto roku (1866) mimoriadne 
zavčasu začala. Už pred Jánom raž i  jač-
meň žali ľudia, čo je neobyčajné. 7. júla 
zožali moju už lentovci, naviazali sa 41 hŕb-
ky a 3 snopy po 13 snopov. Snopy veľké. 
A predsa, veru sa neúfal, lebo ražička bola 
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veľmi poválaná. Myslím i  za  to, buď dík 
PBohu!

Pri práci okolo hospodárstva Danielovi 
Maróthymu pomáhalo služobníctvo. 

Denník čeľadný eviduje všetkých, ktorí 
slúžili na  fare u  Daniela Maróthyho 
od roku 1859. Pri nich uvádzal meno, od-
kedy boli zjednaní, na ako dlho a za aký 
plat. Najčastejšie sa zjednávali od  Ďura 
do  Všechsvätých. Mal presnú evidenciu, 
pri každom jednom z nich sú uvedené vý-
davky, čo prijali za službu, raz to boli  nové 
čižmy, kožúšok a apod. V 70. rokoch 19. 
storočia častejšie chodili na  jarmoky (ha-
ličský, tuhársky a pod.), čo bolo súčasťou 
ich povinností.

V  roku 1859–1860 mali 4 sluhov a  slúž-
ky. Bola to  Mária Ciriak-Rusko, slúžila 
od  roku 1856, Ján Šulan-chovár, Zuzana 
Daniel, Helena Borčík. Niekedy pri týchto 
zápisoch je dôležitá aj poznámka. Napr. pri 
Zuzane Daniel napísal: Táto dobrá slúžka, 
odišla od nás do školy slúžiť, lebo cez zimu 
dve slúžky nedržiavame. Odišla za gazdinú 
k Dinovi Rakytovi.

V  roku 1860–1861 mal Daniel Maróthy 3 
sluhov: Zuzana Daniel, Ján Šulan, chovár 
(10. zl. výplátok, 6 zl. dostával v raži, ovse, 
na vyplatenie aredáša), Zuzana Kollár, 6 zl.

V  roku 1861–1862 tvorilo služobníctvo 
Mária Buzek, Ján Šulan (chovár), dostá-
val tak ako v  predchádzajúci rok, 10 zl. 
(na  bačkory, kabanicu, nohavice a  pod.) 
najčastejšie  príležitosti na vyplácanie boli  
v marci, na Zelený štvrtok, na Stanislava 
(7. 5.), zrejme i po žatve a okrem poľnohos-
podárskeho roka, za účasť na  jarmokoch 
(15. 9. na Kríža), na Demetera a pod.

V  roku 1865–1866 bola Mária Šiška pri-
jatá za  varovkyňu, v  tom čase sa im na-
rodil syn a dcéra. Slúžila u nich od 1. 11. 
do 24. 4. 1866.

V  roku 1866–1867 už mali 6 sluhov: Ján 
Šulan, chovár, Mária Pavčo, Anna Ratko, 

ktorá sa v tom roku vydala za Pavla Nováka 
a prišla slúžiť Helena Ir... z Maškovej. Potom 
Ján Laššan a Anna Laššan a Ondrej Šulan, 
valach (slúžil od 24. 4. 1867-24. 4. 1868) 
za  10. zl. V  priebehu roka dostal nové 
šaty, bačkory, podošvi na  bačkory, 
na  novú širicu, za  odpasený škop. Keď 
odchádzal valach Andrej Šulan zo služby, 
u  Maróthyovcov v  Denníku čeľadnom si 
Daniel Maróthy napísal, išiel domov, k ot-
covi – kraviarovi za  bujtára, banoval som 
za nim, bol dobrý valach a sluha. Za nim 
prišiel do služby Ján Chlpoš, ktorý sa zjed-
nal za zimovanie dvoch oviec a bačkory.

V nasledujúcom  roku 1868–1869 služob-
níctvo tvorili Ján Šulan, chovár, po  od-
chode Anny Laššan, občas do Ďura prišla 
Anna Novák a Kat. Bernát. Zuzana Števčok 
zjednaná bola na  rok 1869–1870. Anna 
Uhrin bola prijatá za menšiu slúžku na rok. 
Pavol Kopýtko, valach, slúžil pri svojich 
ovciach u Maróthyovcov (do 24. 4. 1870) 
bez chovy, za obuv a 1 kýlu raži. I  tento 
po  dvoch týždňoch služby odišiel, lebo 
aj jemu zabránila obec ovce držať a  tak 
u  Maróthyovcov nechcel zostať. Ovce 
okrem jeho a  učiteľových v  celej obci 
boli zo strany pánstva znemožnené, že 
proti vôli panstva pri voľbe vyslania sne-
mového nehlasovali na  Gr. Forgacha ale 
na J. Benického. Od tej doby ovce pásol 
mendík Pavel Uhrin.

Na  jeden rok, v  roku 1871 (24.  4.  1872) 
zjednala sa za slúžku Maňo Beňo z Prahy 
za  18. zl. Dostala vyplatené za  tuhársky 
jarmok a iné povinnosti. V tom istom roku 
slúžil u  Maróthyovcov ešte Ján Gaštko, 
barančiar, Ján Števčok, kočiš 1872–1873). 
Pri odchode Zuzany Števčok (1873) napí-
sal Daniel Maróthy v Denníku: Táto dobrá 
slúžka temer po 4-ročnej službe sa vyda-
la za Ondra Vaneka, roku 1873. Pri mene 
Juro Jančo je poznámka: do žalára odve-
dený, oplan, dopustil sa krádeže, odviedli 
ho pandúri a  ja som ho viacej do  domu 
neprijal.

V nasledujúcom roku (1873–1874) za vala-
cha bol zjednaný Juro Vešteg a síce na tzv. 
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conventiu, t.j. za  stravu a  za  nasledujúci 
plat: raž (7 kýl), jačmeň, soli, masti, syra, 
stravy rozličnej, hotových peňazí, 3 vozy 
dreva, obuv, zemičku pod krumple, dohán 
(spolu 75 zl.).

Ján Števček, kočiš  (24.  4.  1873 až 
24. 4. 1874), slúžil a dostal  ten istý plat 
(36 zl.) a  bačkory. Pri jeho mene je tiež  
Maróthyho poznámka: 26-ho po  ohni 
nešťastnom, pretože z  domu ušiel a  nás 
v súžení opustil. Jeho vinou náš nový koč, 
ktorý snadno mohol ratovať a  vôbec ne-
vďačným sa byť k  nám dokázal, za  jemu 
prejavované dobrodenia zo služby prepus-
tený. Na jeho miesto zjednal sa za ten istý 
ročitý plat Andrej Majer. Ve mene pána rok 
1874/1875.

Juro Vešteg, valach (zjednal sa 19. 1. 1874), 
na rok 1874/1875) od Ďura, za ten istý plat 
ako má teraz, že mu hospodu (stravu) ja 
musím dať a k tomu som mu sľúbil na je-
seň dve jahence, ktoré mu potom budem 
i zimovať.

Podrobne zapísané hospodárske zápi-
sy ťažko čitateľným rukopisom ev. farára 
Daniela Maróthyho z  Ľuboreči predsta-
vujú vzácny dokument k poznaniu roľníc-
keho spôsobu života od  druhej polovice 
19. storočia. Začal ich písať ako 34-ročný 
farár z  vlastného presvedčenia Co vydáš 
neb přijmeš všecko zapiš! (Syrach, 42, 7). 
Dennodenne sa k nim vracal, počas takmer 
¼ storočia, aby zapísal do  nich dôležité 
údaje, z ktorých sme vybrali roľnícke po-
vinnosti z Denníka rolí (1859). Chceli sme 
poukázať na  jedinečnosť prameňa k tejto 
téme, ktorú môžeme pokladať za  rodin-
nú (hospodársku) kroniku. Bol neustále 
v kontaktoch so životom ľudí v Ľuboreči. 
Tento kontakt mu umožňovala aj jeho cir-
kevná služba.

O  jedinečnosti archívnych dokumentov 
bola presvedčená i  spisovateľka Elena 
Maróthy-Šoltésová, ktorá ich v roku 1928 
venovala do  zbierok Matice slovenskej 
v Martine.   

POZNÁMKY
1 Slovenský biografický slovník, 4. zv. M–Q.
Martin: Matica slovenská 1990, s. 83.

2 RIZNER, Ľudovít V. Bibliografia písomníctva 
slovenského. Zv. 3. Matica slovenská, 1932, 
s.154–155.

3 ALU SNK (sign. C 154). 
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Kroniky škol představují pramen, který se 
neomezuje pouze na školní záležitosti. Vy-
povídá mnohé o obci i o dalších záležitos-
tech. Kroniky obsahují cenné postřehy ze 
života obyvatel, zejména blízkého okolí. Co 
lze zjistit z nich v pohnutém období první 
světové války, je cílem příspěvku. Věnuji 
se tedy období z  let 1914–1918 (od  sa-
rajevského atentátu dne 28. června 1914 
po  konec války a  vznik Československa 
na podzim 1918). Je sem zařazeno (ales-
poň částečně) 6 školních let – od 1913/14 
do 1918/19.

Všímám si událostí jednak školních, jed-
nak ostatních. Mnohé skutečnosti (průběh 
výuky, nepravidelnosti, organizace sbírek 
aj.) blíže souvisely s válečnými událostmi 
(hlavně v zázemí). U ostatních lze pozoro-
vat, k jakým proměnám v důsledku světo-
vého konfliktu v obcích docházelo. Jde mi 
spíše o obecnější popis než detailní vylí-
čení zápisů kronikářů pro konkrétní školu 
nebo vesnici.  

Domnívám se, že by školním kronikám 
měla být věnována větší pozornost. Ba-
datelsky a  metodicky největší zájem se 
soustřeďuje na obecní kroniky.1 Byly vydá-
ny soupisy kronik podle oblastí, zejména 
okresů (např. Soupis kronik okresu Par-
dubice).2 Na konferenci „Staré památnosti 
se zapisují“ se některé příspěvky věnovaly 
tématu kronik a kronikářů. U školních kro-
nik existovaly návody a  nařízení, jak by 
měla vypadat struktura, o čem by se mělo 
psát a čeho by se měli pisatelé vyvarovat.3 
Pro práci byly využity některé školní kro-
niky uložené ve Státním okresním archivu 
Prostějov, bylo přihlédnuto také k odborné 
literatuře.4 

Vliv světové války vyznívá v kronikách vel-
mi patrně. Začíná popisem sarajevského 
atentátu. Kroniky připomínají pogromy 
a  zášť tisku vůči Srbům. Uskutečnily se 
smuteční bohoslužby s účastí žáků, větši-
nou dne 4. července. 

    

ŠKOLNÍ KRONIKY 
Z OBDOBÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ 
VÁLKY JAKO PRAMEN 
K POZNÁNÍ 
KAŽDODENNOSTI 
NA PROSTĚJOVSKU

Václav Zdráhal
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VOJENSTVÍ  
Velký zásah do relativně poklidného živo-
ta obcí znamenala všeobecná mobilizace 
na začátku srpna 1914. Stala se důležitým 
mezníkem. Dozvídáme se o  způsobu vy-
hlášení – např. obecním bubnem (byly jím 
oznamovány různé vyhlášky a  nařízení) 
či po  příjezdu automobilu na  náves. Pro 
obyvatele mobilizace znamenala překva-
pení. Nastal značný rozruch, ale již ráno 
vojáci spěchali k vlakům. Nešli tam sami. 
Vyprovázeli je obyvatelé, hudebníci i štěd-
ré dámy. Pozornost je věnována způsobu 
loučení, vznikaly přitom velmi dojemné 
scény. Líčí se, jak se smutkem,  nářkem 
a hlasitým pláčem byli vypravováni otco-
vé rodin. Trochu jinak (veseleji) to prožívali 
svobodní odvedenci.5

Mobilizací však přijímání mužů do vojen-
ské služby teprve začalo. Autoři se věnují 
také dalším odvodům, vždyť se jich vyskyt-
lo skutečně mnoho. Píše se, kolik mužů 
odešlo a  nastoupilo k  vojsku. Leckde se 
zjistí další fakta o  nich (jméno, příjmení, 
stav, bydliště, povolání, činná služba, pluk 
a  bojiště). Množství údajů zde připome-
nutých se liší. Zjistíme, kdy se jednotlivé 
odvody uskutečnily. Objevují se konkrétní 
termíny v letech 1914–1918, bylo dosaže-
no dvouciferného čísla. Je uvedeno, kte-
rých ročníků se to týkalo. Úsilí po získání 
vojáků došlo tak daleko, že v lednu 1918 
byli sem zařazeni i osmnáctiletí mladíci.  

Probíhala snaha o  řádný průběh nástupu 
vojáků. Dospělo se k tomu, že počátkem 
roku 1915 byl nařízen zákaz prodeje liho-
vých nápojů den před a den narukování. 
Autor kroniky  to kvituje s povděkem, ne-
boť se částečně zamezilo opilosti branců, 
což bylo u  domácího obyvatelstva vše- 
obecně chváleno.6

Bývají zmíněny další osudy občanů, kte-
ří vstoupili k vojsku, tj. jejich účast v boji. 
Zvláště se to týkalo těch, kteří obdrželi 
vyznamenání za statečnost nebo dokonce 
padli. Pochvalně jsou vyjádřeny zejména 
boje na  italské frontě. Byla sledována si-
tuace bývalých žáků, jinde zas měl učitel 

zjištěné údaje o  otcích dětí jemu svěře-
ných. Konkrétní údaj o  narukovaných se 
nalézá u Seče. Z 55 se jich 17 nacházelo 
v zajetí, 3 nezvěstní, 4 mrtví. V Rozstání  je 
uveden seznam vojáků, byl dohotoven až 
po válce. Bližší údaje nacházíme většinou 
o učitelích příslušné školy. 

Existovalo více způsobů, jak se míst-
ní obyvatelstvo mohlo setkat s  vojskem. 
V  Kralicích na  Hané byl v  zámku na  po-
čátku září 1914 zřízen lazaret pro raně-
né vojíny o  130 postelích. Některé obce 
se staraly o  uprchlé. Nacházíme údaje 
o  italských vystěhovalcích ve Vrahovicích 
(předtím zde pobývali z Haliče). Dočteme 
se, že v Prostějově vznikla škola pro děti 
uprchlíků (Italy). Ranění a vystěhovalci se 
však nevyskytovali všeobecně, jak píše 
kronikář v Suchdole: „Po celou zimu neby-
lo v obci ani raněných vojáků ani polských 
vystěhovalců.“ 7 Autor zároveň nabízí srov-
nání venkovských obyvatel s  uprchlíky 
a dochází k závěru, že to bylo krušné, ale 
ve  srovnání s  válečnou frontou nebo vy-
stěhovalci snesitelné.

Vojáci zasahovali do  místního života růz-
ným způsobem. Dne 28. 2. 1917 v Rozstání 
probíhala rekvizice pod vojenským dohle-
dem, bylo sem posláno 12 vojáků od 23. 
pluku. Na jarní polní práce v Suchdole do-
stali četní vojíni dovolenou, vesnice tím ob-
živla. Vojsko pomáhalo při závažném one-
mocnění v Otinovsi. Ke konci války mnozí 
vojáci se nechtěli vrátit k vojsku, neboť tam  
měli hlad. Ukrývali se v lesích a obilí, byly 
na ně posílány četnické kontroly. 

Ve  školách byl připomínán vývoj bojů 
na  frontě, zejména když rakouskouher-
ská vojska vítězila. Nabízelo se několik 
možností, jak tyto triumfy oslavit. Kona-
ly se bohoslužby, žáci dostali volno, byly 
vyvěšeny prapory, vyučující promlouvali. 
Dětem byla vysvětlena důležitost tako-
vých vítězství a  připomenuta statečnost 
vojska (např. při dobytí Lovčenu). V žácích 
se měly rozvinout dynasticko-vlastenec-
ké city. Oslavování nepředstavovalo tak 
ani snahu učitelstva, ale probíhalo podle 
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nařízení. Setkáme se s různými údaji, kdy 
bylo oslaveno dobytí Lvova - 22., 24., 25. 
nebo 29. června 1915, data se tedy mohla 
odlišovat.  

Památný dnem se stal 2. únor 1916 díky 
„skvělému vítězství“ u Gorice. V následu-
jícím roce se (počátkem listopadu 1917) 
na více místech konaly oslavy na osvobo-
zení a znovudobytí Gorice. V prosinci 1916 
byl na školách den prázdna, neboť se při-
pomínalo dobytí Bukurešti. Obdobně bylo 
oslaveno dobytí Přemyšle a Varšavy. Jako 
důvod k  oslavě sloužilo i  uzavření Brest-
litevského míru, když se konala oslava 7. 
března 1918.  

POSKYTOVÁNÍ POMOCI
Školy velmi pomáhaly ve snahách o zmír-
nění utrpění raněných a nemocných vojá-
ků, vdov, sirotků a dalších strádajících. Si-
tuaci byla přizpůsobena výuka. Markant-
ně to dokládají hodiny ženských ručních 
prací. Podle nařízení Okresní školní rady 
pracovaly dívky v  tomto předmětu (jindy 
během kreslení) na  zhotovování výrobků 
pro vojíny (vystřihováním a  prošíváním). 
Připravovány byly různé  části oblečení, 
jako ponožky, kukly, nátepnice, podešve, 
rukavice, holeně, šály, košile, spodní kal-
hoty, kapesníky, onuce, látkové pytlíčky.  
Z tohoto výčtu lze pozorovat, že školy se 
snažily pomoci s řešením problému výstro-
je vojáků hlavně v zimním období (v menší 
míře šlo o letní prádlo). Zhotovené výrob-
ky byly zasílány na Červený kříž nebo Mi-
nisterstvu války. V případě  podešví nebo 
ponožek šlo řádově i o stovky kusů. Dívky 
v  Bedihošti připravily 477 párů ponožek 
z  nepromokavého papíru. V  Repechách 
děvčata zhotovila 755 párů papírových 
podešví (a  to jich mohlo být ještě více, 
kdyby nebyl nedostatek papíru). V  Bílo-
vicích ve  školním roce 1914/15 děvčata 
ušila 3  páry pěstnic, 3 páry nohavek, 7 
párů nákolenic, 7 párů nátepnic, 250 párů 
papírových podešví. To dokumentuje jen 
některé případy, různých oděvů ve  ško-
lách vznikalo opravdu hodně. V  Březsku 
papírové podešve připravovali chlapci.        

Konalo se mnoho naturálních i peněžních 
sbírek. Bohatou měrou se na nich podílela 
škola. Jsou popsány četné příklady této 
pomoci. Mládež byla nabádána k  patrio-
tickým sbírkám a  na  pomoc Červenému 
kříži. Charakterizuje to provolání: „Vysyp 
svoje pokladničky“. Sbírky na Červený kříž 
probíhaly v  podstatě po  celý rok. Přesto 
však byly zorganizovány speciální akce. 
V  Březsku na  začátku května 1916 pro-
běhl Týden Červeného kříže. Děti chodily 
s přihláškami, plakáty, válečnými odznaky 
a pohlednicemi, samy také něco vybraly. 

Jindy zase nosily s sebou odznaky květin, 
výtěžek byl určen na c. k. vojenský fond 
pro vdovy a sirotky. Je psáno, kam výtě-
žek směřoval. Četné sbírky byly zaměřeny 
na vdovy a sirotky, zraněné a zmrzačené 
vojíny (např. dámské a sirotčí spolky). Cu-
povalo se plátno pro vojíny, sbíraly se pro 
ně knihy, byly zakoupeny protézy (umělé 
údy pro zmrzačelé vojíny). 

Fungovala však i charitativní péče o žáky, 
byli podpořeni jednotlivci i  korporacemi. 
Dostávali např. laciné oblečení. Dne 6. 
prosince 1916 v Brodku u Prostějova bylo 
12 dětí podarováno hraběnkou. Pomoc 
chudým dětem se realizovala prostřed-
nictvím kulturních představení s  hojnou 
návštěvou a  pěkným provedením. Žáci 
v  Brodku předváděli divadelní hru  nebo 
měli jiný slavnostní program, i  tak se po-
dařilo získat určitý výnos. 

Učitelé se starali nejen o sbírky ve škole, 
ale i mimo školu populárními přednáškami 
a osobním vlivem. Proto dne 2. listopadu 
1915 měl správce školy v  Březsku před-
nášku o  válečné půjčce s  hojnou účastí. 
Kromě toho intervenoval osobně. Při zápi-
su byly mezi rodiči vybrány peníze na Čer-
vený kříž. 

Sbíraly se kovy (tzv. staré, válečné) – nikl, 
cín, olovo, zinek, měď. Mohla být poměr-
ně úspěšná, např. v Bedihošti starší žáci 
nasbírali 151 kg starých kovů. V  Březsku 
zase známe rozpis podle konkrétních 
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druhů kovů (v  prvém válečném roce): 
mosazi se vybralo 7 kg 88 deka, mědi 3 
kg 66 deka, olova 1 kg, cínu 1 kg, zinku 
1 kg 33 deka. Ne vždy se vybírání setkalo 
s velkým úspěchem, třeba v Suchdole se 
vybralo poměrně málo (kovy byly již dříve 
vykoupeny). Ani v  Bílovicích se nezdařila 
sbírka kovů pro jejich nedostatek v obci.    

Jelikož se citelně projevil nedostatek oděvů 
a prádla, tak nastal sběr vlněných a bavl-
něných látek. Není divu, že aktivity žáků 
velmi často směřovaly ke  shromažďování 
vlny, bavlny, gumy a kaučuku. Žáci chodili 
od domu k domu. Rovněž jiných zdrojů se 
vykytovalo málo. V  Březsku žáci nasbírali 
18 kg skartovaného papíru, sešitů a výkre-
sů.

Hojně se využívalo bohatství rostlin. Kla-
sickým případem se stal sběr malinového, 
ostružinového a jahodového listí, které se 
dále sušilo. Toto představovalo náhraž-
ku pro vojíny ve  formě čaje. Dočteme se 
o existenci zkušební stanice ve Zlivi na pří-
pravu čaje pro nemocné. 

Při sušení listí z malin a ostružin Repechy 
dodaly asi10 kg. Kopřivy zase nahrazovaly 
bavlnu. Žáci z Bílovic o prázdninách 1916 
nasbírali 24 kg sušených kopřiv. Shromaž-
ďovali také červené kaštany. Objevila se 
výzva k  účasti na  sběru chroustů, neboť 
nebyla náležitě prováděna všemi školami.  

Docházelo také k odebírání kostelních zvo-
nů pro válečné účely. V Rozstání 19. listo-
padu 1915 byl postupně sebrán velký zvon, 
malý i umíráček (později). Také v Suchdole 
proběhla rekvizice kostelních zvonů. Padly 
na  to 2 velké zvony z kostelní věže. Byly 
sbírány i cínové píšťaly z varhan. Kronikář 
uvádí průběh rekvizice zvonů – tzv. „Vel-
ký“ (Hrubý) a Poledňáček dne 20. 9. 1916 
v Brodku u Prostějova – naposledy zazněl 
mezi osmou a devátou ráno, „byl sejmut 
ne velice důstojným způsobem, velká část 
osadníků smutnými svědky tohoto nutné-
ho vojenského opatření.“ 8         

Děti, které toho tolik vykonaly, se dočkaly 
díků. Jejich snaha byla oceněna, obdržely 
umělecky provedené Pamětní listy. Odmě-
něny byly např. za  účast při sbírce kovů 
nebo za  pomoc ve  prospěch Vdovského 
a sirotčího fondu.  

NARUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍ VÝUKY
K  narušení řádné docházky přispěl po-
díl žáků na  zemědělských pracích místo 
návštěvy výuky. Nadřízené úřady se sta-
věly k  této záležitosti shovívavě. Vydáva-
ly předpisy, ve  kterých  přebírání žactva 
k  pracím povolovaly. Vybízely děti, aby 
pilně pracovaly na poli. Zpravidla byly ná-
vštěvy výuky zproštěni žáci v 7. a 8. roč-
níku. Osvobození bylo doporučeno hlavně 
těm, kteří skutečně mohli pomoci. Plošně 
se neosvědčilo, neboť mnohé děti zahálely 
a činily pohoršení. U 6. (a případně 5.) roč-
níku se postupovalo případ od  případu. 
Povolovalo se zejména tehdy, když žák 
tuto skutečnost prokázal rodinnými pomě-
ry. Ostatně ne všichni ze dvou nejvyšších 
ročníků toho využili. Dělo se tak většinou 
v určitých obdobích, např.  při jarních pra-
cích, v době žní a sklizně. V zimě (mohla 
se však najít jiná příčina zameškání) úlevu 
nepožadovali. S koncem války přišlo i zru-
šení všeobecných úlev.

Nezřídka bývala výuka narušena z důvodu 
vykonávání pověřených úkolů vyučujícími, 
které nesouvisely se školní výukou. Byli 
zaměstnáváni soupisem osevných ploch 
a  zásob úrody. Jelikož se postupovalo 
od parcely k parcele, vyžadovalo to spous-
tu úsilí i času. Jiné úmorné úlohy spočívaly 
v pomoci při rekvizicích, kde často museli 
zvládnout roli předsedů komisí pro revi-
ze (hlavně obilí, mlýnské výrobky, luštěni-
ny). Leckdy zastávali funkci komisaře pro 
skupinu vesnic (např. Soběsuky, Žarovice 
a  Hamry, Brodek a  Sněhotice). Týkalo se 
to zejména okolních obcí (třeba v Březsku 
učitel z  Konice). Taková pověření bohužel 
znamenala podstatné zásahy do  chodu 
školy. Velmi často učitel neměl totiž náhra-
du, a tak došlo k omezení nebo přerušení 
výuky.
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Mobilizace a odvody rapidně snižovaly po-
četní stav učitelstva. Mnohé sbory se na-
dále potýkaly s  nedostatkem učitelských 
sil, např. v Rozstání místo šesti osob vyu-
čovaly jen tři. V Soběsukách 1914/15 mu-
sel správce školy učit 122 žáků. Setkáme 
se s  různými případy (např. až na  jednu 
třídu zastavena výuka). Byl upraven vy-
učovací plán. Odpadly měsíční porady 
a  výkazy. Na  více místech se realizovala 
polodenní výuka. Řešilo se to třeba tak, že 
dopoledne mělo výuku starší a odpoledne 
mladší žactvo. Docházelo ke  slučování 
tříd, k obdenní výuce, ke snížení týdenního 
počtu hodin, pozdějšímu ukončení školní-
ho roku. Některé předměty se vynecháva-
ly, např. tělocvik. Také se stalo, že výuka 
v  jedné třídě se suplovala, když zbývající 
učitelé si museli rozdělit předměty.  

Občas se učitelstvo dočkalo ocenění a po-
děkování. Obdrželo pochvalu za blahodár-
nou a  všestrannou pomoc v  těžké době. 
Vyučující toho zastávali opravdu hodně. 
Nepřítomnost učitele byla znát v  kostele, 
kde se zpívalo bez varhan. Učitelé se neměli 
vzdalovat, neboť mohli být povoláni k mo-
bilizačním pracím u okresního hejtmanství. 
Ačkoliv dostali učitelé na  zmírnění nouze 
drahotního i  nákupní příplatek, nacházeli 
se v obtížné hmotné situaci. Proto to došlo 
tak daleko, že dne 6. července 1918 stáv-
kovalo učitelstvo celé Moravy. 

Objevovala se nepravidelná docházka, je-
likož mnohé děti se potýkaly s naprostým 
nedostatkem šatstva a  obuvi. Nastávaly 
potíže s  topivem, zásoba se silně vyčer-
pala. V některých školách byla přerušena 
výuka. Leckde však vyučování probíha-
lo nerušeně, když bylo zajištěni topení.  
K  uzavření školy docházelo při některých 
nemocech.  

Výuka byla ztížena komplikacemi s učeb-
nicemi. Byly bez náhrad staženy tzv. čí-
tanky Jursovy. Začaly být chápány jako 
státu nebezpečné. Také jiné učebnice 
byly zabaveny. Proto se ve  školním roce 
1916/1917 učilo bez čítanek a  slabikářů, 
žáci je měli až ve druhé polovině školního 

roku. Leckde se však vyskytovaly v napro-
sto nedostatečném počtu. Je připojen se-
znam vyloučených a zabavených knih.   

V  souvislosti se školou se leccos doví-
dáme o církvi. V některých kronikách au-
toři zmiňují, kdy žáci chodili ke  zpovědi 
a k přijímání a zda se konala náboženská 
vizitace. Popisují se některé významné 
okamžiky v místní farnosti (farář jako kurát, 
prvotiny novokněze, biřmování). Ze svě-
tových událostí bývá vzpomenuta změna 
na papežském trůnu. Po Piu X. nastoupil 
Benedikt XV. Jiné obecné církevní udá-
losti se vyskytují výjimečně – jako zmínka 
o 25. eucharistickém sjezdu v Lurdech či 
o návrhu papeže na mír. S církví a koste-
lem se pojilo mnoho významných událostí. 
Vedle pravidelných školních slavností bě-
hem školního roku to byly i  jiné situace. 
Nacházíme údaje o zbožnosti při mobiliza-
ci vojáků na  frontu. Rekviem připomnělo 
památku císaře za Františka Josefa. Usku-
tečnily se děkovné mše za záchranu císaře 
Karla i za vznik ČSR.     

POČASÍ
Popisuje se průběh jednotlivých ročních 
období, autoři upozorňují na  anomálie. 
Vedle samotného líčení poukazují na  dů-
sledky pro zemědělce i  ostatní obyvatel-
stvo. V  letech 1914–1918 došlo k mnoha 
zvratům v  počasí. Vyskytovaly se velmi 
mírné zimy, resp. části této roční doby. 
Dokonce o Vánocích sedmikrásky a pod-
běly rozkvetly, tráva se zelenala. Scházel 
led, hostinští jej nemohli nasekat a  dát 
do lednic.      

Naproti tomu ve školním roce 1917/18 se 
objevila taková zima, že zvěř okusovala 
vše i  kůru ze stromů školní zahrady. Již 
v  listopadu napadlo velké množství sně-
hu. Vznikly až dvoumetrové závěje. Ne-
dostávalo se uhlí, a tak se nedařilo školní 
místnosti dřívím vytopit. Mrznul dobytek 
i  uschovaná úroda. V  lednu 1918 kvůli 
sněhu uvízly vlaky na trati Prostějov–Chor-
nice. Existovalo i  chladné léto a  mráz 
na jaře, došlo k pomrznutí rostlin a velké-
mu zpoždění jarních prací.
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Občané se potýkali s dalšími výkyvy. V roce 
1917 nastalo katastrofální sucho. Studny 
a potoky vysýchaly a stromy hynuly. V Seči 
ve školním roce 1916/17 obyvatelé z dolní-
ho konce museli chodit do studny v horní 
části vesnice. Jindy zase nastaly přívaly 
deště. Plodiny se kazily a hnily. Jsou uve-
deny škody, které napáchala vichřice. 

Zmiňují popis a  průběh úrody – obilí, 
brambor, ovoce, ale i  řepné kampaně. 
Charakterizují typ úrody – např. prostřední, 
podprostřední (Stražisko). V  době světo-
vé války měla neúroda tíživější následky. 
Vznikaly značné komplikace Nebylo kde 
pást dobytek. Došlo k takovému opoždění 
polních prací, že někteří dobývali řepu ješ-
tě po  Vánocích. Dokonce je zmíněno, že 
tak malé zásoby si obyvatelé nepamatují. 
V Jednově 1916 někteří nevymlátili ani to-
lik, co měli zaseto.

HOSPODÁŘSKÉ OBTÍŽE  
Válečná bouře zasáhla hluboko do všech 
útrob veřejného i soukromého života. Vel-
kou změnou prošla úprava zásobování – 
obyvatele čekaly neznámé, nové a hlavně 
obtížné úlohy. Život občanů byl ovlivněn 
nedostatkem potravin a  dalšího zboží, 
velikou drahotou, lístkovým systémem, 
rekvizicemi.9 Neobyčejné zdražení všech 
životních potřeb, které je tak často v kro-
nikách připomínáno, se opakuje obecně. 
Jsou uvedeny konkrétní ceny potravin  
i dalšího zboží, poskytují se četné příklady 
srovnání. Poukazují, že tyto věci zdražily 
i o stovky procent.  

Rolníci byli velmi omezeni.10 Museli ode-
vzdávat úrodu i zvířata. To, co vypěstovali, 
bylo převzato k  zásobení okresu. Dne 8. 
května 1915 v  Bedihošti přebytky obilí 
a mouky putovaly k rukám představenstva 
obce, mnohým tím vznikla škoda. Při vo-
jenské rekvizici obilí na  podzim 1917 se  
mezi lidmi vyskytla velká nevole, vždyť už 
dávali poslední živobytí. Bylo přesně urče-
no, jaké množství má obec Rozstání dodat 
(žito, ječmen, oves, pšenice, brambory11). 
Ještě na podzim 1918 se konaly poslední 
rekvizice obilí.   

Probíhalo časté zabavování dobytka (hlav-
ně hovězího). V Suchdole si kronikář vší-
má počtu zvířat a  poukazuje na  viditelný 
úbytek. Došlo k drastickému snížení počtu 
kusů, a proto  scházelo maso a mléko. Ze-
mědělci draze nakupovali slámu, vyměňo-
vali ji za dříví, střechu i došky. Prodej do-
bytka muselo dovolit hejtmanství, občané 
ani nesměli sami zabíjet vepře – jen s po-
volením. Bylo sebráno mnoho koní (kvůli 
mobilizaci koňstva – jejich potřebě pro voj-
sko). Některým rolníkům nezbyl ani jeden. 
Na druhé straně mohli používat tzv. erární 
koně. V Bedihošti se starali o 70 takových 
koní, byli umístěni na  ošetřování ve  stá-
jích rolníků a velkostatku. Zapůjčení erární 
koně velmi pomohli v Suchdole. 

Nedařilo se sehnat řemeslníka, jenž by 
spravoval obuv, švec se stal vzácností. 
Přesto se v oděvnictví našlo dost příleži-
tostí k výdělku. Podle suchdolského kro-
nikáře umožňovala krejčovina a šití papučí 
kvalitní příjmy. Dovídáme se, že hojně se 
zhotovovaly papuče, po  domech hrčelo 
i několik šicích strojů. Platilo se hotovými 
– při drahotě si mohl výrobce dopřát masa 
nebo lihovin. V  Jednově šili vojenskou 
konfekci (prádlo a  mundúry). Postupem 
času krejčí a švadleny požadovaly za ušití 
mouku či máslo. Ženy se osvědčily jako 
dobré pracovnice zvláště v  krejčovství, 
a  proto v  Bedihošti a  okolí vykonávaly 
krejčovskou praxi. 

I v záložnách pocítili dobrý výdělek, neboť 
spořiví ukládali. Úžasně stouply ceny po-
zemků a  realit. Na počátku války nastalo 
vybírání vkladů, mnozí si shromažďovali 
mince. V zimě 1917 vznikla nouze o pali-
vo, neboť nastal naprostý nedostatek uhlí. 
Topilo se hlavně dřívím. Mnoho škol kvůli 
topivu zastavilo výuku. Scházelo též mý-
dlo a petrolej, chyběly i svíce na vánoční 
stromy. Projevila se nouze o papír, a tudíž  
se měla provádět skartace starých spisů. 
Lidé byli nuceni k soběstačnosti – připra-
vovat si mýdlo a jiné věci.   

První světová válka si vyžádala zavedení 
lístkového systému. Věcí na lístky přibýva-
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lo (mouka, cukr, káva, brambory, tuk, mý-
dlo, petrolej, tabák). Zavedením poukázek 
na jednotlivé komodity však obtíže zdaleka 
nekončily. Mnohokrát bylo sice dost líst-
ků – ale žádná mouka, jinde zase obdrželi 
lístky na kávu, ale nápoj již ne.12 Je uvede-
no, že 11. dubna 1918 nastaly již 3 roky 
od zavedení poukázek na chléb a mouku. 
Bylo určeno, na co má nárok těžce a leh-
ce pracující dělník. Byl snížen příděl pro 
těžce pracující na  300 gramů (dříve 366 
g). V roce 1917 došlo ke zmenšení denní 
porce mouky. Rovněž cukru občané mohli 
dostat méně – půl kg, dříve ¾ kg. Limito-
vání byli i koně – 1 kůň měl nárok na 1 kg 
ovsa denně.

Pivo se dostávalo jen někdy, dodávky pě-
nivého moku vázly, ale „lidé alkoholu ne-
odvykli.“ Zvláště v neděli se jevil čilý ruch 
ve všech hostincích. Postiženi byli i kuřáci. 
jelikož tabák a doutníky se staly vzácnos-
tí. Existovalo mnoho rostlinných náhražek 
(mimo jiné bukové a jahodové listí či pod-
běl).

Nedostávalo se téměř ničeho, autoři kro-
nik jmenují, co sem patřilo. Z potravin uvá-
dějí třeba kávu, koření, cukr, hrách, čočku, 
sádlo a špek. Rýže byla prodávána láma-
vá, a  to poslední jakost. Z  obchodů se 
ztrácelo jedno zboží po druhém Poukazují 
na  tajný prodej. Lidé byli zvyklí prodávat 
pod rukou za vysoké ceny a keťasili. Kro-
nikáři si stěžují, že spekulantů se vyskyt-
lo mnoho druhů a  že navzdory zavedení 
maximálních cen lichva trvala nadále Vel-
mi negativně označují („za neslýchané“) 
drahotu potravin. Vánoce 1917 musely být  
skromné. Bída se zvětšovala, zvláště v po-
sledním válečném roce.  

Velmi zdražily chleboviny, neboť se proje-
voval nedostatek mouky. Také žitný chléb 
se stal  drahým a  vzácným, a  proto do-
cházelo k míchání s  ječnou a kukuřičnou 
moukou, oves nestačil. Byl vydán zákaz 
zkrmování obilí a  mouky. Dne 27. ledna 
1915 v Bedihošti pekař Alois Vrtěl napo-
sled prodával rohlíky, neboť výroba bílého 
pečiva byla zakázána. Ani housky se tedy 

nepekly, chleba si lidé připravovali sami. 
Zabavovalo se pečivo, obilí a mlýnské vý-
robky. Mělo se tím zabránit neomezenému 
stoupání maximálně určenými cenami, 
ovšem neřídilo se jimi. Mnoho obilí bylo 
bohužel skoupeno od spekulantů. 

Žáci dostali poučení, jak mají šetřit chle-
bovinami a  dalšími potravinami, palivem 
a svítivem. Také ostatní občané byli učitel-
stvem nabádáni k šetření a k uskromnění. 
Bylo popsáno, jak se má obyvatelstvo vy-
živovat. 

Nastal úplný nedostatek vlněných a  ba-
vlněných látek, lidé si starých materiálů 
považovali a přešívali je. Vymizelo plátno, 
kůže na obuv sukno nití a všechny potřeby 
k  ošacení. Jsou uvedeny příklady vyso-
kých cen bot a oblečení. Projevil se citelný 
nedostatek obuvi – řešení se nacházelo 
v botách s dřevěnými podešvemi a v pa-
pučích ze slámy. Většina žáků si opatřila 
dřeváky. Děti, které takto chodily do školy, 
působily na  chodbách „nezvyklý hřmot“. 
Fungoval výměnný obchod za  potraviny 
(obilí, mouku, vejce), šatstvo a obuv. Lec-
kdy  švadleny požadovaly za  ušití mou-
ku či máslo. Máslo představovalo tvrdou 
měnu – dalo se za něj prý koupit všechno 
i  tabák a cigarety. Koupě zboží ve městě 
se odehrávala za potraviny. Jindy forman 
vyvezl hnůj a žádal za něj seno nebo oves. 
Platilo se i mýdlem, nitěmi. Také bylo tře-
ba daleko shánět zboží. Docela bujel po-
domní obchod, prodavači z různých krajů 
nosili mýdlo, látky, šaty, obuv a chtěli za to 
potraviny. 

Ukazují se příklady společenské nerovnosti. 
Bída se týkala zvláště toho, kdo neměl své 
hospodářství (pole) a byl odkázán na ná-
kup a pevný plat. Podle jednoho kronikáře 
ženy, které měly muže na  vojně, se měly 
dobře. Mnohé dostávaly denně i 10 korun 
podpory. Prý si zvláště v Baldovci užívaly, 
o děti se nestaraly a  neposílaly do  školy. 
Děti, jak se uvádí, „blbly a pustly“. 

Možnosti nočních vycházek byly omeze-
ny. Podle předpisu  děti mladší 10 let bez 



MUSEUM  VIVUM  2007

208

průvodu rodičů nebo zástupců neměly být 
po  osmé hodině večerní venku. Ženy se 
pak neměly potulovat bez prokazatelné 
nutnosti po deváté hodině večer. Kronikář 
v  Repechách připomenul, že se od  roku 
1914 nekonaly taneční zábavy v obci, jed-
nak nebylo povolení, jednak nebylo chuti. 
Až v  roce 1918 je poprvé místodržitelství 
povolilo pro celou Moravu.  

Brzy po  vypuknutí války byla zavedena 
na  soukromé dopisy a  lístky c. k. vojen-
ská cenzura, zprávy z Bedihoště byly cen-
zurovány v  Prostějově. Dopisy, v nichž  
se vyskytla urážka c. k. vojenské osoby 
nebo  vlastizrádný obsah, byly zabaveny. 
Pisatel putoval před c. k. vojenský soud 
v Moravské Ostravě – pokud byl shledán 
vinným, čekal jej přísný trest. 

V roce 1916 se obyvatelstvo setkalo s let-
ním časem. Jeho zavedení bylo motivo-
váno snahou ušetřit (intenzivnější použití 
denního světla). Ráno se osvědčilo, ale při 
odpolední výuce se stalo závadou. Mnohé 
děti neměly oběd, byly mdlé, obyvatelstvo 
si nemohlo zvyknout. Ani jiné zdůvodnění – 
lepší využití dělnictva – se neosvědčovalo.

Kronikáři vyjadřují dojmy ze světové války. 
Nejprve se doufalo se v brzký konec války. 
Ovšem začala se projevovat zmalátnělost 
a stísněnost a  již tehdejší poměry v  roce 
1914 byly označeny za těžké a nepříjem-
né. Postupně mizelo nadšení pro válku, 
vždyť se zdálo, že nadějí pro mír nebylo 
a že válka nebere konce. Zápisy vypadají 
velmi smutně, např. na konci školního roku 
1916/17 ve  Smržicích: „neskončí-li vál-
ka co nejdříve, dá se čekat v příštím roce 
všeobecný hlad s  hroznými následky.“ 14  
Ještě na konci školního roku 1917/18 se 
píše…“aniž by dosud svítala naděje vytou-
ženého míru“. Tolik toužebně a všeobecně 
se čekalo na mír, ten ale zatím nepřicházel 
a zuřily krvavé boje. 

ZDRAVÍ 
Dozvídáme se o  nemocech, které se vy-
skytly v  obcích. Jednu z  metod ochrany 
proti nim představovalo očkování. Bylo 
ustanoveno, že všichni vrahovští občané 
mají být očkováni, přičemž učitelstvo vyko-
nalo přípravné a výpomocné práce. Kvůli 
ohrožení epidemií se mělo dbát na čistotu 
těla i příbytků. V Březsku 16. dubna 1916 
obvodní lékař Karafiát dával vakcínu ško-
lákům i  dospělým, v  sousedství se totiž 
vyskytla nákaza neštovic. Zabránilo se tím 
šíření nemoci. 

Ve  více kronikách nalezneme zmíněno, 
která nemoc obec postihla a  jaké násled-
ky to pro ni mělo. V březnu 1917 se objevil 
skvrnitý tyfus v  Otinovsi. Vojsko dokonce 
uzavřelo obec a nastalo přísné hlídání míst, 
kde propukla nemoc. Pro obec to zname-
nalo značnou finanční zátěž, neboť armáda 
zde zůstala až do úplného zániku epidemie. 
Také v jiných obcích vypukly nemoci, jako 
třeba spalničky, úplavice, černé neštovice, 
ovčí sýpky. Existovaly obce, kde se choro-
by dokonce každý rok opakovaly. V někte-
rých případech docházelo k úmrtí dětí i do-
spělých osob. Na ztrátách na životech se 
výrazně podílela španělská chřipka, která 
se na konci války vyskytovala téměř všude. 
Ačkoli propukaly v některých obcích nemo-
ci, tak třeba v Seči žactvo po celý školní rok 
1916/17 vykazovalo dobrý zdravotní stav.

LOAJALITA K HABSBURKŮM 
Zdůrazňovala se věrnost k  panující dy-
nastii. U obou rakouských císařů kronikáři 
zmiňují oslavy narozenin a  jmenin císaře 
a  manželky. V  souvislosti s  výročím ná-
stupu Františka Josefa I. na trůn se konaly 
sbírky na počátku prosince. Zvlášť výraz-
ně se připomínala oslava 67 let panování 
císaře. Velmi uctivě se vyjadřují o desítky 
let panujícím monarchovi při úmrtí, ob-
jevují se téměř ódy. Zaznívá zde dojem 
hlubokého žalu dne 21. listopadu 1916. 
Na školách se držek smutek. Františka Jo-
sefa charakterizují podle kronikářů násle-
dující vlastnosti jako dobrota, moudrost, 
zkušenost. Od školy a učitelstva se dočkal 
velkého vděku, podle kronikářů  se zapsal 
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v  dějinách školství zlatým písmem. Byla 
tedy zdůrazněna jeho zásluha o  školství, 
zvláště národní.15  

Poslední český král Karel I. je připomenut 
již jako následník po sarajevském atentátu, 
blíže pak bývá představen po smrti Fran-
tiška Josefa I. Z životopisu se připomíná, 
že pobýval mezi českým lidem v Brandý-
se nad Labem. Kronikáři oceňují fakt, že 
se stal po přeslici potomkem Jiřího z Po-
děbrad. Je zmíněn projev nového císaře 
k vojákům, byla předčítána trůnní řeč. Píše 
se, jak byly zakoupeny obrazy nového cí-
saře. 

Ve Stražisku dne 16. května 1917 proběhlo 
sázení stromků na počest nástupu císaře 
Karla. V listopadu 1917 se na více místech 
konaly děkovné bohoslužby za osvoboze-
ní „Jeho veličenstva“ z  nebezpečí života 
(před utonutím v řece Piavě). Je vzpome-
nuta účast na bojišti. Kronikář v Březsku 
Karlův manifest (16. října 1918) doce-
la oceňuje, označuje jej za  opožděný –  
„… že by sice jindy naplnil jásavým uspo-
kojením.“ Zároveň dokládá příklad odklonu 
od habsburské dynastie: „Snad možno tu 
poznamenati, s jakou chutí a spěchem bez 
jakéhokoli popudu, spontánně, děti trhaly 
obrázek Karla.“ 16

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A OBEC 
Zmiňují se, jak byla geneze ČSR vnímána 
a  oslavena. Popisují nevýslovnou radost, 
zpěv, jásot a  nadšení. Všímají si, jakou 
roli přitom hrála škola. Vyučující měli pro-
mluvu o 28. říjnu, Masarykovi, o dějinách, 
byly čteny zprávy z novin. Byly zasazeny 
pamětní lípy svobody. Chystaly se oslavy, 
uskutečnil se pochodňový průchod obcí. 
Na mnoha místech vlály prapory. 

Někde nejprve dostávali kusé informace. 
V  Brodku u  Prostějova se zprvu zprávě 
o  vzniku nedůvěřovalo, až po  úředním 
oznámení. Do  Seče – odlehlé vísky no-
vinu donesla hostinská Marie Greplová 
z  Prostějova. Na  některých místech byl 
vznik Československa oslaven zbožně. 
V kostele v Jednově se sloužila mše sva-

tá za účasti dětí z okolních škol, zástup-
ců spolků i četných občanů, takže kostel 
byl přeplněn. Zvláštní forma vděčnosti je 
popsána v Repechách: „Občané zdejší ra-
dostí slzeli a děkovali Všemohoucímu, že je 
vysvobodil ze spárů dvouhlavého orla.“ 17 
Kronikáři však postřehli i  některé nedo-
statky – lid si navykl na keťasení, bohatší 
pozbyli lásky k bližnímu.  

Začaly být opět používány v průběhu Vel-
ké války zakázané učebnice. Byly sundány 
obrazy Habsburků a  jiné výjevy připomí-
nající císařství, a  ráz výuky měl být „od-
rakouštěn“. Autoři připomínají, že předtím 
bylo přísně zapovězeno zmínit se o dnech 
28. března a 6. července. Již v roce 1918 
bylo výročí bitvy na Bílé hoře hojně vzpo-
menuto. Učitelé se přiznávají, že se nezto-
tožňovali s  panovnickou dynastií. Uvádí 
se: „těžké pro učitele velebiti ty, které ne-
náviděl.“ 18      

ZÁVĚR 
Jaké možnosti využití kronik se nabízejí? 
Vedle získání informací pro dějiny kon-
krétní obce nebo školy se dají čerpat úda-
je o školství v  regionu nebo i obecně. Je 
možné se specializovat např. na  průběh 
jednotlivých druhů sbírek, projevy odda-
nosti k  habsburské dynastii, způsoby ře-
šení situace při nedostatku učitelských sil. 
Kroniky informují o meteorologii, zejména 
v souvislosti se zemědělstvím. Tam by šlo 
směřovat další výzkum (rostlinná a  živo-
čišná výroba, podmínky pro obyvatele). 
Hodně informací se nachází o  vojenství: 
termíny a  výsledky odvodů, oslavy vítěz-
ných bitev Rakouska-Uherska, přítomnost 
vojáků v obci. Lze je využít pro soupis prů-
běhu první světové války v  regionu. Šlo 
by pokračovat v  bádání např. komparací 
školních, obecních, farních a  spolkových 
kronik. Ačkoliv bylo doporučeno, které 
údaje se mají uvádět, přesto najdeme dost 
zajímavých skutečností nad rámec povin-
ného zápisu. Každá kronika představuje 
originál a může se zde vyskytnout jiný úhel 
pohledu na to, co stálo za zapsání.          
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POZNÁMKY

1 Vzniklo již více návodů ke psaní obecní kroni-
ky. Tato záležitost je nadále aktuální, což ostatně 
dokládá publikace z roku 2006 o vedení kronik. 
GOŠOVÁ, R. – KAŠUBOVÁ, M. – ŠOTNAROVÁ, 
L.: Jak vést kroniku obcí a měst. Brno 2006. 

2 ČERNÍKOVÁ, H. a kol.: Soupis školních kro-
nik okresu Pardubice. Pardubice 1998.

3 Stručný přehled o vývoji školních kronik 
(heslo kronika) a schématem nabízí dodnes 
v mnohém aktuální Pedagogická encyklopedie. 
Pedagogická encyklopedie. Díl 2 (red. KUBÁ-
LEK, J. – CHLUP, O. – UHER, J.). Praha 1939.  

4 Popis první světové války z kronik najdeme 
např. ve sborníku PETRÁŠ, J.: Regiony a první 
světová válka. Sborník příspěvků z vědecké kon-
ference konané v Jihočeském muzeu v Českých 
Budějovicích 12. 11. 1999. České Budějovice 
2001. Otázkou zázemí a situaci v českých ze-
mích se zabýval a souhrnný přehled napsal Ivan 
Šedivý. ŠEDIVÝ, I.: Češi, české země a Velká vál-
ka 1914–1918. Praha 2001. 

5 Ženy jim dávaly nápoje (vodu, malinové 
šťávy, mléko, kávu), cigarety, ovoce i zákusky. 
O obětavých ženách SOkA Prostějov, Národní 
škola Bedihošť, i. č. 240.

6 SOkA Prostějov, Národní škola Suchdol, i. č. 
140.

7 SOkA Prostějov, Národní škola Suchdol, i. č. 
140.

8 SOkA Prostějov, Národní škola Brodek u Pro-
stějova, i. č. 294.

9 Pro srovnání k válečnému hospodářství lze 
uvést studii ze sborníku První světová válka 
a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci. HEU-
MOS, P.: „Dejte nám brambory nebo bude re-
voluce.“ Hladové nepokoje, stávky a masové 
protesty v českých zemích v období 1914–1918. 
In První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slo-
váky a Němci. Brno 2000, s. 208–209.  

10 V zemědělství se podle Ivana Šedivého krize 
projevila mnohem dříve a působila plošně. Od-
povídají tak tomu četné zápisy ze školních kro-
nik. ŠEDIVÝ, I.: Češi, české země a Velká válka 
1914-1918. Praha 2001, s. 233–236, 249. 

11  V kronikách se používá název zemáky.

12 Na skutečnost, že se nepodařilo zajistit ani 
ty výrobky, na které měli občané nárok, upo-
zorňuje Ivan Šedivý. Píše: „Nejvážnějším nedo-
statkem celého válečného systému bylo – že se 
příliš neosvědčil. Lidem se nedostávala řada zá-
kladních životních prostředků.“ ŠEDIVÝ, I.: Češi, 
české země a Velká válka 1914–1918. Praha 
2001, s. 153.    

13 Jsou uvedena přesná data, odkdy byla pří-
slušná věc zajišťována lístkovým systémem 
– postupně chléb a mouka, cukr, mléko, káva, 
mouka, petrolej, uhlí.  

14 SOkA Prostějov, Národní škola Smržice, i. č. 
373, Národní škola Suchdol, i. č 140.  

15 Například SOkA Prostějov, Národní škola 
Stražisko, i. č. 203.

16 SOkA Prostějov, Národní škola Březsko, i.č. 
137.

17 SOkA Prostějov, Národní škola Repechy, 
i. č. 14.

18 SOkA Prostějov, Národní škola Stražisko, 
i. č. 203.
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PRAMENY
Státní okresní archiv Prostějov:
Národní škola Bedihošť, i. č. 240.
Národní škola Bílovice, i. č. 104.
Národní škola Brodek u Prostějova, i. č. 244.
Národní škola Březsko, i. č. 137.
Národní škola Němčice, i .č. 340.
Národní škola Nezamyslice, i. č. 234.
Národní škola Olšany, i. č. 393.
Národní škola Repechy, i. č. 14.
Národní škola Rozstání, i. č. 292.
Národní škola Ptení, i. č. 293. 
Národní škola Seč, i. č. 69.
Národní škola Soběsuky, i. č. 128. 
Národní škola Smržice, i. č. 373.
Národní škola Stražisko, i. č. 203.
Národní škola Suchdol, i. č. 140.
Národní škola Vrahovice i. č. 259.
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SUMMARY
This paper deals with interpretation of the World 
War I in the school chronicles. The school 
chronicles from the Prostějov district villages 
served as a source for this histo rical interpre-
tation. They described the interferences in the 
municipal life at that time such as: mobilization 
and other recruitments of soldiers. The army 
affected the life of village in the various ways  
(the wounded soldiers, fugitives, help, supervi-
sion). There were also reminded its significant 
war successes.

The school education was adapted to the ac-
tual situation. It was expressed as a making of 
clothing, financial and material gifts, collection 
of crops, metals, clothes and even the church 
bells. School attendance had been disturbed in 
many ways: by lack of teachers, delegated tasks 
of teachers, helpout of pupils in agriculture, ill-
ness, lack of footwear and coal.

The authors deal with economical and so-
cial life. There had come a very trouble some 
epoch for peasants. The chronicles describe  
a huge rise in price, a coupon rationing system, 
a barter trade and the other restrictions. After 
the Czechoslovak republic establishment, the 
attitude of teachers has changed; they turned 
away from Austria-Hungary and from the House 
of Habsburg. 
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Jedním z  hlavních úkolů Etnologického 
ústavu AV ČR (dále jen EÚ AV ČR, dříve 
Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV – 
dále jen ÚEF ČSAV) v Brně je dokumenta-
ce a studium folklóru. Brněnské pracoviště 
v tomto ohledu může navazovat na něko-
lik desetiletí trvající tradici, a to především 
v  oblasti sbírání a  studia lidové písně. 
Odborné zájmy pracoviště jsou však širší, 
od poloviny 80. let 20. století se badatelé 
začali např. soustavně zabývat výzkumem 
města Brna. Výsledkem těchto výzku-
mů byla publikace redigovaná Oldřichem 
Sirovátkou Město pod Špilberkem, která 
vyšla v roce 1993.

Při zpracovávání podkladů pro jednot-
livé kapitoly v  této publikaci a  pro další 
odborné články badatelů tehdejšího ÚEF 
ČSAV bylo shromážděno velké množství 
materiálu – excerpta archivních materiálů, 
písemné, zvukové a fotografické materiá-
ly, výpisky z  literatury (beletrie i odborné) 
vztahující se k  Brnu – a  byla sestavena 
bibliografie této literatury. Přehled o  fon-
dech vzniklých v  rámci výzkumu města 
Brna v letech 1985 až 1990 podala Marie 
Makariusová (1990). Výzkumy vztahující 
se k městu Brnu pokračovaly i v pozděj-
ších letech, i když ne tak soustavně. 

Jak už napovídá název mého příspěvku, 
budu se zabývat pouze jednou částí roz-
sáhlého souboru materiálů shromáždě-
ných ve sbírkách EÚ AV ČR a vztahujících 
se k Brnu. Na základě tématu konference 
(Staré památnosti se zapisují) a  na  zá-
kladě již zmíněného grantového projektu 
(zpráva o grantovém projektu viz Nosková 
2006) jsem vybrala životopisné zápisky2 
a písemné vzpomínky3 (ne tedy vzpomín-
ková vyprávění4 zaznamenaná na magne-
tofonových páscích, popř. jejich přepisy 
uložené ve sbírkách EÚ AV ČR, kterých je 
daleko větší množství).

Životopisné zápisky a písemné vzpomínky 
lze ve sbírkách EÚ AV ČR nalézt pod dvěma 
signaturami. Jednak je to signatura Z  (ži-
votopisy a vzpomínky, zprávy o kulturním 
dění, hudebním životě, lidových kapelách, 

SOUTĚŽ „VZPOMÍNKY 
NA ŽIVOT V BRNĚ A OKOLÍ“ 
VE SBÍRKÁCH 
BRNĚNSKÉHO PRACOVIŠTĚ 
ETNOLOGICKÉHO ÚSTAVU 
AV ČR, V. V. I.1

Jana Nosková
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zpěvnosti, tancích apod.), jednak signatu-
ra C (slovesný folklór). Největším konvolu-
tem vzpomínkového charakteru v signatu-
ře Z  jsou materiály shromážděné během 
dlouhodobého výzkumu u Věry Holubářové 
z Petrovic, resp. Brna.5 V signatuře C (slo-
vesný folklór) je několik složek místně se 
vztahujících k Brnu, které však neobsahují 
pouze přepisy vzpomínkových vyprávění, 
ale i další zápisy různých žánrů ústní lidové 
slovesnosti.6 Signatura C však obsahuje 
také soubor písemných materiálů, které 
vznikly jako reakce na soutěž „Vzpomínky 
na život v Brně a okolí“. Vyhlásil ji tehdej-
ší ÚEF ČSAV ve  spolupráci s  Národním 
výborem města Brna v  roce 1986. Výzva 
k zasílání vzpomínek byla uveřejněna v br-
něnské Rovnosti a v Brněnském večerníku. 
K  3.  listopadu 1986 zaslali své příspěvky 
33 jednotlivci a tři kolektivy.7 

Právě tato zmíněná soutěž stojí v  centru 
pozornosti mého příspěvku. Děje se tak 
i  z důvodu, že materiál získaný v soutěži 
nebyl nikdy „zpracován“ a  vyhodnocen 
jako celek. Ráda bych ve svém příspěvku 
tuto soutěž popsala a  zhodnotila z  per-
spektivy toho, co nám říká o účastnících, 
zda můžeme popsat a zjistit faktory, které 
ji ovlivnily, a v jakém kontextu (jakých kon-
textech) je nutno na ni pohlížet. 

Pokud je mi známo, neexistuje k proble-
matice veřejně vyhlašovaných soutěží 
či výzev k  sepisování vlastních vzpomí-
nek žádná česká etnologická literatura. 
Vycházím tedy především ze slovenské 
a německy psané odborné literatury, která 
se zabývá písemnými vzpomínkami, jejich 
sbíráním, ale i  jejich analýzou a  interpre-
tací (např. Hämmerle 1991, Herzánová 
2003, 2004, Mitterauer 1991, Müller 2000, 
Warneken 1985).

VEŘEJNĚ VYHLAŠOVANÉ SOUTĚŽE  
A VÝZVY A PRAMENY V NICH VZNIKAJÍCÍ
Dříve, než se budu věnovat vlastní soutěži, 
ráda bych něco málo předeslala o prame-
nech, které díky takovýmto akcím většinou 
vznikají a které lze podle Bernda Jürgena 
Warnekena zařadit mezi tzv. populární au-

tobiografiku. Tento pojem je ovšem širší, 
zahrnuje ve  Warnekenově pojetí autobi-
ografické písemnosti v  širokém smyslu 
slova – tedy dopisy, deníky a  písemné 
životní vzpomínky, které pocházejí od ne-
profesionálních autorů, kteří navíc nepa-
tří k vyšší a  intelektuální vrstvě, ale k tzv. 
„nižší“ a „střední“ vrstvě (tím pádem je po-
jem populární autobiografika širší pojem 
než „dělnická autobiografika“ a  užší než 
„laická autobiografika“) (Warneken 1985: 
7–8). Prameny vzniklé v brněnské soutěži 
částečně takto vymezenou populární au-
bobiografiku překračují (viz dále). Nedá se 
v tomto případě hovořit ani o tzv. ego-do-
kumentech, což je širší kategorie než po-
pulární autobiografika (viz Schulze 1996: 
9). Zařazeny do této kategorie nejsou jen 
biografické texty, ale všechny texty, které 
„nás informují o  způsobu, kterým o  sobě 
samém podává člověk informaci, nezávisle 
na tom, zda se tak děje dobrovolně (tedy 
např. v dopise nebo autobiografickém tex-
tu), nebo podmíněno jinými okolnostmi 
(např. dotazování se v rámci administrativ-
ních procesů – dotazování svědků, soudní 
výpovědi, vizitace, daňové šetření, vyslý-
chání poddaných, soudní výpovědi, soud-
ní výslech atd.).“ Ovšem i takto definovaná 
skupina materiálů by v případě brněnské 
soutěže byla příliš úzká. 

Zájem o  populární autobiografiku sou-
visí se všeobecnou změnou paradigma-
tu v  humanitních vědách na  konci 60. 
a  na  počátku 70. let 20. století,8 kdy se 
začala rozšiřovat pramenná základna 
o  materiály „subjektivní povahy“ (někdy 
též zvané ego-dokumenty, tedy o deníky, 
korespondenci, autobiografie, životopisné 
zápisky, fotografie, ale i testamenty, soud-
ní protokoly atd.), humanitní vědci zamě-
řili pozornost na  život „obyčejných lidí“, 
na  jejich pohled na  svět, na  každodenní 
život. Dalo by se říci, že společným cílem 
využívání těchto nových pramenů byla 
„rekonstrukce a  analýza všedních světů, 
zkušeností, mentalit, pohledů, interpretací 
a  jednání současníků, tedy lidí, kteří sami 
zažili určitou událost, určitý časový úsek“ 
(Kalinke 2000: 7).



215

SUPLEMENTUM

Jednou z  možností, jak víceméně „levně 
a lehce“ shromáždit vhodné materiály (vět-
šinou písemné vzpomínky, životopisné zá-
pisky, autobiografie), jsou i veřejné soutěže 
či výzvy. Byly a jsou nejčastěji vypisovány 
různými médii (noviny, časopisy, televize) 
nebo institucemi (školy, kluby seniorů, so-
ciální úřady, regionální muzea, spolky, cír-
kevní zařízení atd.). V západní Evropě byly 
běžné od konce 70. let 20. století, i když se 
konaly i dříve.9 V odborné literatuře, kterou 
jsem měla k dispozici, je jmenována řada 
těchto soutěží a výzev, zmiňuji jen ty nej-
větší. Např. v Německu se jednalo o výzvu 
„Starší lidé píší dějiny“ (Ältere Menschen 
schreiben Geschichte – shromážděno 
1 900 příspěvků, 1976–1977, organizována 
Zemskou radou pro seniory v Bádensku-
Würtembersku) nebo o  výzvu „Vyprávěj 
přece“ (Erzähl doch mal – celkem 2  800 
příspěvků, 1977, organizována televizním 
studiem ve Stuttgartu). Ve Švýcarsku pa-
třila k největším (a také národopisci zpra-
covaným10) tzv. akce Pro-Senectute (1980, 
220 příspěvků, organizováno národopis-
ným seminářem Univerzity v Curychu spo-
lečně s Pro Senectute v kantonu Curych, 
okres Winterthur). V  Rakousku se konaly 
první větší akce např. v letech 1975–1978, 
kdy byly vypsány soutěže k 30. výročí roku 
1945, resp. 40. výročí roku 1938 (600 pří-
spěvků) – viz Müller 2000: 186–189. V sou-
časné době patří mezi nejznámější rakous-
ké sbírky sbírka Dokumentation lebens-
geschichtlicher Aufzeichnungen, která je 
uložena v Ústavu pro hospodářské a so-
ciální dějiny vídeňské univerzity (vytvářena 
od roku 1983, obsahuje dnes téměř 1 700 
manuskriptů) – viz Müller 2000: 189–194 
(sbírka má také vlastní www-stránky:www.
univie.ac.at/Wirtschaftsgeschichte/doku, 
nebo http://wirtges.univie.ac.at/TCgi/
TCgi.cgi?target=home&P_KatSub=79). 
Menších – lokálních, úzce tematicky za-
měřených soutěží bylo velké množství, 
nemá tedy smysl se o nich zde zmiňovat. 

O  tom, že sbírky písemných vzpomínek 
(i když v daleko menším rozsahu) existo-
valy i v Československu, svědčí množství 
publikací vydávaných od 60. let 20. století, 

které vycházely jako „vzpomínky pamětní-
ků“. Pokud je mi známo, prozatím o nich 
nikdo nepodal v  odborné literatuře sou-
hrnnou zprávu, nikdo je kriticky nezhod-
notil (k úvaze nechávám, zda je to možné 
a  účelné). Tyto sbírkové „akce“ byly vět-
šinou regionálně ohraničené a měly úzké 
tematické zaměření. Týkaly se především 
vzpomínek na zakládání KSČ, na dělnické 
hnutí, na osvobozovací boje za 2. světové 
války, které zahrnuly i vzpomínky na party-
zánské hnutí.11 Na počátku 90. let 20. sto-
letí se začalo na Ústavu českých dějin FF 
UK v Praze s budováním sbírky podle vzo-
ru vídeňské sbírky „Dokumentace život-
ních zápisků“ (cit. dle Mitterauer 1991: 34, 
Müller 2000: 192, 203). Bohužel ve sbírání 
materiálu se nepokračovalo a  dnes není 
sbírka volně přístupná – ani na stránkách 
Ústavu českých dějin FF UK se o ní nelze 
cokoliv bližšího dozvědět. 

SOUTĚŽ „VZPOMÍNKY NA ŽIVOT V BRNĚ 
A OKOLÍ“  
Soutěž byla vyhlášena v  roce 1986. 
Ve  sbírkách EÚ AV ČR jsou zachovány 
příspěvky od  29 autorů a  tří kolektivů12 
v 31 složce (jedna autorská složka, i když 
je nadepsána pouze jedním jménem, 
obsahuje vzpomínky dvou různých au-
torů). Jednotlivé „autorské“ signatury (C 
222–252) jsou doplněny složkou s názvem 
„Brno – soutěž (agenda)“, která obsahuje 
především korespondenci. Jedná se o ofi-
ciální korespondenci ze strany ÚEF ČSAV 
a o dopisy zaslané autory. Z oficiálních do-
pisů se lze dozvědět, že se do soutěže při-
hlásili i další brněnští občané, kteří byli od-
mítnuti. Jedním z důvodů byla nevhodnost 
materiálu, jejž chtěli v rámci soutěže uplat-
nit (potenciální účastníci soutěže nabízeli 
např. sbírky poštovních známek, herecké 
dopisy nebo materiál nepřináležející geo-
graficky k Brnu a jeho okolí). Další součás-
tí složky „Agenda“ je také korespondence 
s autory, kteří nabízeli vzpomínat ústně, či 
odůvodňovali svoji neúčast na soutěži tím, 
že již své vzpomínky sepsali a  zveřejnili 
písemně13 (lze se tedy domnívat, že tito 
museli být osloveni přímo pracovníky ÚEF 
ČSAV). Těchto „odmítnutých“ autorů je 
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zaznamenaných ve složce „Brno – soutěž 
(agenda)“ pět. Kromě korespondence lze 
najít v této složce i xerokopie článků, foto-
grafie, dodatky, které zaslali účastníci sou-
těže po zaslání svých příspěvků, seznamy 
autorů, oznámení výzkumu atd.

Oceněných prací v  soutěži bylo deset, 
dalších 26 jednotlivců a kolektivů dostalo 
čestná uznání. Z  jednoduchého srovnání 
je jasné, že některé soutěžní práce v sig-
natuře C chybějí (zachováno je 32 příspěv-
ků, oceněno bylo 36 autorů a kolektivů14, 
navíc jeden z  autorů, jehož příspěvek je 
zařazen v  signatuře C, zase není uveden 
mezi oceněnými – sig. C 242). Bohužel se 
mi nepodařilo zjistit, kde se čtyři „chybějí-
cí“ příspěvky (autoři Karel Babák, Zdenka 
Jeřábková, Lubomír Urbánek, Arnošt 
Hromek15) nacházejí. Mezi 36 oceněnými 
byl pak ještě jeden autor, který neposkyt-
nul vzpomínky, ale čestné uznání mu bylo 
uděleno za spolupráci na obrazové doku-
mentaci Brněnska.

Na první pohled je jasné, že soutěž měla 
tedy mnohonásobně menší rozsah než 
velké soutěže uvedené v německé literatu-
ře; 24 příspěvky pocházejí z Brna a 8 pří-
spěvků z  brněnského okolí (Vranovice, 
Střelice, Rajhradice, Svatoslav, Řícmanice, 
Unkovice-Žabčice, Loučka-Rajhradice, 
Viničné Šumice). Někteří z  autorů z  br-
něnského okolí se ve  vzpomínkách vra-
cejí také k  Brnu. Do  soutěže se zapojilo 
17 mužů a 16 žen.16

Co se týká roku narození a vzdělání, kte-
ré představují důležité informace pro další 
analýzu, zjišťují se obtížně. Lze vycházet 
pouze z údajů uvedených samotnými při-
spěvateli v jejich vzpomínkách, popř. z je-
jich průvodních dopisů. V zachované do-
kumentaci k soutěži se tyto údaje nevysky-
tují, nebylo tedy zřejmě požadováno, aby 
autor se svým příspěvkem zaslal i krátkou 
informaci o své osobě. Data narození jsou 
zaznamenána jen u deseti autorů, kteří byli 
v rámci soutěže oceněni. 

TABULKA – ROK NAROZENÍ

1900–1918 po 1918 neurčeno celkem

muži 7 6 4 17

ženy 9 3 4 16

celkem 16 9 8 33

Ve všech tabulkách je součet 33 – viz pozn. 16.

TABULKA – VZDĚLÁNÍ

VŠ SŠ ZŠ + vyuč. neurčeno celkem

muži 4 2 1 10 17

ženy 1 4 2 9 16

celkem 5 6 3 19 33

TABULKA – ROZSAH ZASLANÉHO MATERIÁLU

více než 50 stran 10–50 stran méně než 10 s. celkem

muži 2 7 8 17

ženy - 8 8 16

celkem 2 15 16 33
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Podle věku jsem rozřadila přispěvatele 
do dvou kategorií – jednak na autory na-
rozené před 1. světovou válkou, jednak 
na  autory narozené po  jejím skončení. 
Co se týká vzdělání, použila jsem kate-
gorii běžnou v minulosti i dnes – tedy ka-
tegorii nejvyššího dosaženého vzdělání. 
Jednotlivé údaje jsem pro větší přehled-
nost zanesla do tabulky. 

Důležitý je pro vytvoření si „obrazu“ o sou-
těži kromě tematiky, o které se ještě zmí-
ním později, i  rozsah jednotlivých zasla-
ných materiálů. I  ten byl velmi různorodý 
– údaje jsem opět shrnula do tabulky.

Údaje závisejí samozřejmě i  na  tom, zda 
byly vzpomínky sepsány na psacím stro-
ji, či se jedná o  rukopis (A4 nebo A5). 
Přibližně polovina příspěvků byla napsána 
rukou, z toho však jen tři příspěvky mužů, 
ale devět příspěvků žen. V průvodních do-
pisech (pokud se zachovaly) byly obsaže-
ny omluvy za to, že jsou vzpomínky napsá-
ny rukou, většinou ale byla hned připojena 
douška o  pokusu psát „krasopisně“ (viz 
např. sig. C 224: „Posílám jej v  rukopisu. 
Neumím psát na  stroji a  nemám nikoho, 
kdo by mi to naklepal. A snad to přečte-
te. Snažila jsem se psát bez pravopisných 
chyb. Nikdo mi rukopis neopravoval.“ 
nebo sig. C 231: „Promiňte, že je to ruko-
pis. Nemám psací stroj. (…) Doufám, že to 
po mně přečtete, píši dost ještě čitelně.“). 
Nedá se však říci, že by v  rukopisu byly 
pouze příspěvky autorů narozených před 
rokem 1918, i když jich byla většina. 

Pokud bych chtěla shrnout, mohla bych 
říci, že se prokázala skutečnost, že vyhlá-
šené soutěže tohoto typu nejsou jen zále-
žitostí vyšších vzdělanostních skupin oby-
vatelstva – dalo by se říci spíše naopak. 
I  když se v  některých případech nedalo 
vzdělání autorů určit (především se neda-
lo rozhodnout, zda měli základní vzdělá-
ní nebo byli vyučeni, či dosáhli středního 
vzdělání), nedá se z  kontextu zaslaných 
materiálů uvažovat o  jejich vysokoškol-
ském vzdělání. Je také samozřejmé, že 

dosáhnout vysokoškolského vzdělání pro 
autory narozené v  letech 1900–1918 ne-
bylo tak jednoduché jako pro nás v sou-
časnosti. Pozoruhodný je také počet re-
spondentů narozených před 1. světovou 
válkou (naprostá většina z  této kategorie 
v letech 1900–1910), kterým v době koná-
ní soutěže bylo kolem 80 let. Z celkového 
počtu jich byla téměř polovina. 

KONTEXT(Y) SOUTĚŽE 
Aby bylo možné příspěvky sesbírané 
v  rámci soutěže „Vzpomínky na  Brno 
a  jeho okolí“ využít, je nutno znát kon-
text a  podmínky, ve  kterém byly vytvo-
řeny a  získány a  které samozřejmě ovliv-
nily jejich podobu. Svou roli pro zasazení 
do  širšího kontextu hraje jak vyhlašující 
instituce, tak doba vzniku a  samozřejmě 
i  aktuální biografický kontext jednotlivých 
autorů – účastníků soutěže. Nutno říci, že 
možnosti rekonstruovat tyto různé kontex-
ty materiálů získaných v brněnské soutěži 
jsou obtížné. Kromě archivovaných jednot-
livých příspěvků se dochovalo velmi malé 
množství dalšího doprovodného materiálu. 
Neproběhla např. další spolupráce s  pa-
mětníky, která je součástí budování velké 
rakouské sbírky Dokumentation lebens-
geschichtlicher Aufzeichnungen a  vyhod-
nocování materiálů v  ní obsažených (Ch. 
Hämmerle mluví o motivující péči při psaní 
– 1991: 38); jedná se o dlouhodobou ko-
respondenci s  autory, pomoc při dalším 
psaní, případné semináře pro autory, je-
jich setkávání, publikování jejich prací atp. 
(viz Mitterauer 1991: 17, 24, Müller 2000: 
190–191). B. J. Warneken hovoří v  tomto 
případě o charakteru „kulturní animace“ při 
takovýchto soutěžích, neboť většina au-
torů začne psát, přemýšlet o svém životě 
teprve na základě vypsané soutěže či vý-
zvy (1985: 26). V případě brněnské soutěže 
nemáme žádné zápisy badatelů, které by 
ozřejmovaly vznik materiálů ze strany in-
stituce či další kontakty badatele s autory 
(není jasné, zda se nedochovaly, či nebyly 
vůbec zhotoveny). Z poznámek učiněných 
některými autory je patrné, že na odezvu 
ze strany instituce čekali. Např. jeden z au-
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torů (sig. C 231) píše: „Jsem rád a byl bych 
šťasten, kdyby ty mé řádky Vám posloužily 
ve Vaší práci k prospěchu a poznání naší 
drahé vlasti. Byl bych Vám velmi vděčen 
(podtrženo v originálu – pozn. JN), kdybys-
te mi napsali, zda Vám ty mé „plkačky“ jsou 
k  něčemu dobré.“ Stejně tak i  L. D. (sig. 
– bez signatury) dodává ke svým vzpomín-
kám na dobu strávenou v Kounicových ko-
lejích v roce 1940: „obdobně bez deforma-
cí bych mohl podat pár záběrů, co zmíně-
ným třem měsícům předcházelo, i co bylo 
po nich. Prosím o Vaše připomínky. Včetně: 
je-li moje iniciativa zbytečná, stejně rád si 
ji ušetřím. Totiž: zatím se mne nikdo na nic 
neptal.“

Ze strany účastníků soutěže je situace 
o málo lepší – můžeme vycházet z vlast-
ních příspěvků nebo z  několika dopisů 
uložených buď ves složkách jednotlivých 
autorů (průvodní dopis je součástí více 
než třetiny složek, přibližně další třetina 
autorů sice neposlala dopis, ale na začát-
ku či na  konci svého příspěvku připojila 
několik řádků o své motivaci, o své osobě, 
přání pracovníkům ÚEF ČSAV atd.), nebo 
ve složce „Brno soutěž – agenda“, o které 
jsem již hovořila. Tato „agenda“ k soutěži 
podle mého názoru ale není úplná, obsa-
huje materiál, který byl do  ní zřejmě do-
datečně shromážděn (např. je zde uložena 
další korespondence s  některými autory, 
i s osobami odmítnutými).

První věcí, které se budu nyní věnovat, je 
„institucionální“ strana soutěže. Soutěž 
vyhlásily společně Národní výbor měs-
ta Brna a ÚEF ČSAV. Zdá se, že NVMěB 
se měl podílet především finančně, tedy 
na zajištění finančních prostředků na od-
měny pro výherce soutěže. O  tom svěd-
čí především dopisy, které se zachova-
ly ve  složce „Soutěž – Brno (agenda)“, 
v  nichž se tehdejší ředitelka ÚEF ČSAV 
omlouvá výhercům soutěže za  zpoždění 
vyplacení odměny a slavnostního předání 
ocenění, jelikož NVMěB ještě stále neu-
volnil slíbené finanční prostředky.17 Hlavní 
organizaci měl však na starosti ÚEF ČSAV, 
na  jehož adresu také měly být příspěvky 

zasílány. Důležitá byla samotná výzva. 
Jelikož byla soutěž zamýšlena jako do-
plňující akce, která měla přispět a rozšířit 
pramennou základnu pro připravovanou 
monografii (tedy měla přinést informace 
k  různým tématům), byla vyhlášena vel-
mi široce. Výzva byla zveřejněna dvakrát. 
Poprvé v  Brněnském večerníku 4.  února 
1986.18 Pod titulkem „Pomůžete i vy? Aneb 
vzniká monografie o Brně“ vybízela folklo-
ristka Marta Šrámková čtenáře: „Máte-li 
doma fotografie města, vašeho domu, ale 
také z vaší svatby, z hodů, z plesů, zvláš-
tě krojovaných apod., víte-li o někom, kdo 
uchovává ještě starý kroj, starý rukopisný 
zpěvníček, kroniku, kdo zná pověsti města 
i z bývalých předměstských obcí, pamatu-
jete-li si to, jak vypadala vaše čtvrť a kdy 
a jak se proměnila, dovedete-li si upome-
nout na  to, jak byly zařízeny a  vybaveny 
dřívější byty, jak probíhal život v dělnických 
čtvrtích, jak hospodařili sedláci v příměst-
ských obcích, co se doma vařilo, jak se lidé 
mezi sebou stýkali a co si při besedách vy-
právěli, jaké existovaly spolky atd. – to vše 
zajímá pracovníky Ústavu pro etnografii 
a  folkloristiku ČSAV v Brně.“ Zároveň vý-
zva zdůrazňovala, že badatele nezajímá 
pouze stav starý, ale i současnost, ve vý-
zvě se dále hovořilo o  tom, že se jedná 
především o dokumentování specifického 
způsobu života dělnické vrstvy, vztahu 
bývalých příměstských a  předměstských 
vesnic k městu, o vlivy různých národních 
skupin na formování života v Brně. 

Výzva v  Rovnosti z  12. července 198619 
hovořila o  získání zpráv, popisů a  vzpo-
mínek na všední i sváteční život obyvatel 
města, předměstských čtvrtí a  obcí pro 
chystanou monografii a rozdělila je do te-
matických okruhů: 
1.  Život v  rodině a  sousedství – jak se 

bydlelo, jaké byly staré způsoby léčení, 
narození dítěte, svatba, loučení se ze-
mřelým, vánoce, Silvestr, velikonoce, 
hody, dožínky atd. Jaký byl život dětí 
ve škole, jejich hry, zábavy; 

2.  Život ve městě a v okolních obcích – 
historie a  pověsti domů, ulic, čtvrtí, 
obcí. Zajímavé figurky a postavy, trhy, 
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řemesla a  řemeslníci, zábavy, plesy, 
kdy se oblékal kroj, ochotnické diva-
dlo, společenský život; 

3.  Život v dílnách a továrnách – vyprávění 
o životě, práci a boji dělnictva, o čin-
nosti dělnických organizací, vyprávění 
ze života sezónních dělníků, přichá-
zejících do  Brna za  prací, vzpomínky 
z  okupace, vzpomínky na  osvoboze-
ní.20 

Uvedené okruhy mohly být jakkoliv rozší-
řeny, vyhlášení slibovalo, že nejlepší práce 
ze soutěže uzavřené k  1.  listopadu 1986 
budou odměněny. Soutěž nebyla ani v jed-
né z výzev nijak limitována co do stránko-
vého rozsahu příspěvků.

Takto široká výzva měla samozřejmě vliv 
i na „tematický“ a „žánrový“ rozptyl zasla-
ných příspěvků. Dalo by se říci, že etno-
grafové v Brně v 80. letech – posuzováno 
dle stylizování výzvy v novinách – nesledo-
vali v první řadě vzpomínky, zážitky a hod-
nocení dotazovaných, ale hlavně popis 
určitých kulturních jevů (podobně hodnotí 
zaměření výzkumů vysídlených Němců 
v Německu v 50. letech H. Kalinke, která 
uvádí, že v  tehdy sbíraných vyprávěních 
se hledaly hlavně informace o  zvycích, 
pohádkách, písních a  svátcích – Kalinke 
2000: 10). 

Co se týká „žánrů“ zastoupených v  sou-
těži, v žádném případě se nejedná pouze 
o autobiografie, tedy líčení průběhu života 
obyvatel města Brna a  jeho okolí, či tzv. 
životní zápisky (viz definice Ľ. Herzánové). 
Často se do  soutěže dostaly i  materiály, 
které bych k tzv. populární autobiografice 
nebo i k  ještě šířeji chápaným ego-doku-
mentům zařadila jen stěží – jsou to např. 
zápisy lidových písní a  pověstí, záznam 
části pásma folklórního souboru Stará 
Líšeň (sig. C 233 – psán v nářečí a obsa-
hující tzv. „plkačky“), vypsané dějiny hasič-
ského sboru v Brně-Komíně (sig. C 252), 
literární povídka z májových dnů 1945 (sig. 
C 251) nebo opisy z kronik či historických 
dokumentů (sig. C 243, C 244). Většina au-
torů zaslaných příspěvků ovšem s různý-
mi „žánry“ nakládala velmi volně (viz např. 

nejobsáhlejší složka v celé soutěži sig. C 
231 – obsahuje nejen vlastní vzpomínky, 
ale i pověsti, písně, vysvětlení pomístních 
jmen ad.). Často tedy dochází k míšení ci-
tací z historických pramenů (listiny, citace 
z  obecních kronik) s  tím, co autor slyšel 
vyprávět (ale nejedná se o  jeho vlastní 
osobní zkušenost), a s popisem vlastních 
zážitků a různých životních zkušeností.21 

Také tematicky jsou příspěvky v  soutě-
ži dosti široké. Někteří z autorů se přímo 
drželi jednotlivých tématických okruhů 
ve  zveřejněných výzvách a  postupova-
li ve svých příspěvcích podle nich – tedy 
podle jakéhosi daného tematického ka-
talogu (nejmarkantněji viz sig. C 225, 
v  níž autorka začíná jednotlivé odstav-
ce otázkou „Ptáte se na  …“ a  pak na  ni 
v dalším textu odpovídá, nebo sig. C 231, 
v  níž autor píše: „Jak patrno, dotkl jsem 
se všech témat, která jste uváděli. Jinak 
jsem psal své vzpomínky na  své mládí. 
Zajímavé příběhy lidí z  Řícmanic.“). Pro 
lepší orientaci v  jednotlivých příspěvcích 
ze soutěže byl již v 80. letech vytvořen zá-
kladní (tematický) rejstřík obsahující tato 
hesla: Seznam autorů + vysvětlivky; Části 
Brna; Brno – jednotlivé části – popis his-
torie; Paměti – kroniky;  Pověsti, říkadla; 
Místní jména; Přezdívky; Jazyk; Městská 
doprava, komunikace; Stavební památky; 
Požáry; Divadlo; Kino; Knihovny; Výstavy; 
Škola; Osobnosti kultury, sportu, vědy; 
Brněnské figurky; Hospody; Nouzové 
kolonie; Politické strany; Náboženství; 
1. světová válka; Spolky, spolkový ži-
vot; Národnostní vztahy; Dělnické hnu-
tí, stávky; Sport; Sociální zabezpečení, 
mzdy, soc. poměry; Sokol; Řemesla; 
Zaměstnání; Zdravotnictví; 2. světová 
válka; Hospodářská krize; Zemědělství; 
Obchod; Strava; Průmysl; Vojsko; Oděv, 
kroj; Rodinný život; Děti; Dětské hry; 
Bydlení; Nájemníci; Zpěv; Hudba; Tanec; 
Výlety; Velikonoce; Vinobraní; Národopisné 
slavnosti; Hody; Poutě; Ostatky, dožínky, 
Mikuláš, ostatní církevní svátky; Vánoce. 

Rejstřík bych mohla zjednodušit do násle-
dujících orientačních kategorií (samozřej-
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mě i s přesahy): „velké“ historické události 
(především 1. světová válka, 2. světová 
válka, hospodářská krize), folklorní mate-
riál (pověsti, písně, říkadla, dětský folklór, 
hudba, zpěv, tanec), etnografický materi-
ál z oblasti materiální kultury (kroj, obydlí, 
obživa, řemesla atd.), rodina, volný čas, 
sociální otázky (spolky, výlety, sport, diva-
dlo, kino, svátky – výroční i rodinné, nábo-
ženství, poutě), dějiny jednotlivých čtvrtí, 
národnostní problematika. Již zmíněná 
hesla však nevyčerpávají všechny skuteč-
nosti, o kterých se v materiálech shromáž-
děných v soutěži lze dočíst. 

V určitém kontextu píší samozřejmě i jed-
notliví autoři – dalo by se říci, že se jed-
ná o  jejich biografický kontext. Pro jeho 
poznání jsou nutné nejen vzpomínky sa-
motné, ale i  další doprovodné materiály. 
Nejlépe zjistitelné jsou především motiva-
ce k psaní, jsou totiž nejčastěji zmiňovány 
v samotných příspěvcích či v doprovodné 
korespondenci. Motivační činitele ke psa-
ní jsou různé – samozřejmě bylo jedním 
z podnětů vyhlášení soutěže, ale u auto-
rů lze najít i  jiné – např. vzpomínky byly 
sepsány na požádání synů žijících v Praze 
(sig. C 244), jako podklad vyprávění pro 
vnuky, aby nezůstaly důležité věci zapo-
menuty (sig. C 231: „Píšu to, protože stár-
nu a možná nebudu už dlouho na světě.“), 
jako zachycení toho, co je důležité pro 
Brno (sig. C 230), na základě přečtení kni-
hy (sig. C 227), v těžké životní situaci (sig. 
C 224), v důchodu, kdy má autor více času 
a chuť vzpomínat na „staré zlaté časy“, bi-
lancuje (viz např. sig. C 227: „Nemám ani 
na mysli získat v této soutěži nějaké umíst-
nění. Stačí mi, že se tu mohu vypovídat ze 
svých vzpomínek, které – čas zlatí.“). To 
souvisí s  věkem přispěvatelů, jednou ze 
základní funkcí postproduktivního věku 
je bilancování prožitého (viz H. Hlôšková 
1998: 90, která cituje sociologa J. Alana).  

Příspěvky je nutno zasadit i do dobového 
kontextu – dnes nám již může připadnout 
zvláštní oslovení „Vážená soudružko“ či 
„Vážený soudruhu“ (které však zdaleka 
není součástí každého dopisu), nebo dopl-

nění vzpomínek o údaje o vlastním členství 
v KSČ a zájmových organizacích či organi-
zacích Národní fronty (viz např. sig. C 222, 
C 223), pokud pomineme např. zdůrazňo-
vání důležitosti vedoucí úlohy KSČ apod. 
v zápiscích (viz např. C 222, C 231, C 234). 
Na  druhou stranu lze najít v  jednotlivých 
životních zápiscích i řadu vyjádření, která 
vepsána mezi řádky, neodpovídají poža-
dovanému dobovému „správnému“ hod-
nocení minulosti (viz např. zápisky o zaklá-
dání JZD, rozpuštění Orla a Sokola – sig. 
C 223). 

Zápisky prošly ale jistě také autocenzu-
rou pisatele. Není možné se domnívat, 
že autonomie pisatele není v  písemných 
vzpomínkách omezena. Není sice vysta-
ven přímé „intervenci“ tazatele jako při 
rozhovoru, ale to nezamezuje nijak jeho 
přemýšlení o  možném budoucím čtenáři. 
Svou roli mohla sehrát podle mého názoru 
již zveřejněná výzva (navíc zveřejněná vě-
deckou institucí). S  tím také souvisí sku-
tečnost, že někteří z  autorů se ve  svých 
příspěvcích vědomě distancovali od „sub-
jektivních“ vlastních vzpomínek, ale zdů-
razňovali, že píší „objektivně“ (viz sig. C 
223 – „Předložený materiál je vlastně jen 
konceptem a  nemohl být lépe zpracován 
pro krátkost doby, vyhražené této práci. 
Zahrnuje vlastní vzpomínky a  poznatky, 
část vzpomínek známých a  příbuzných. 
Nečiní si nárok na úplnost, vychází z  fak-
tografie a  snaží se vyhnout vyjadřování 
subjektivních názorů.“),22 popisují obecně 
„jak se žilo“ a  z  tohoto popisu vytěsňují 
svou osobu (sig. C 232), své osobní vzpo-
mínky a zážitky. Někteří účastníci soutěže 
nabízeli poslat daleko více „folklorního“ 
materiálu (sig. C 239), někteří se naopak 
omlouvali, že posílají i materiál jiný (sig. C 
231: „Prosím, nezlobte se na mne, starého 
dědka, že píši i o jiných věcech než o folk-
loristice.“).

Brněnská soutěž odráží charakteristiky 
všech takto vypsaných soutěží. Nutno říci, 
že lze takto poměrně „levně“23 získat velké 
množství materiálu nejrůznějšího druhu. 
Přesto se lépe „shánějí“ narátoři k ústnímu 
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vyprávění než k  písemnému vzpomínání. 
Důvodů může být několik – psaní je ná-
ročnější, vyžaduje více koncentrace, může 
u potenciálních zájemců vzbuzovat nejrůz-
nější zábrany – od  obav z  nedokonalosti 
vlastního písemného projevu (gramatiky 
i  stylistiky – představy o nutnosti vytvořit 
„vysoký“ literární text), přes pochybnos-
ti o tom, zda mají co říci, zda je na  jejich 
vzpomínkách něco zajímavého (viz např. 
sig. C 247: „Nejsem spisovatel, takže moje 
‚vzpomínky‘ budou zpřeházené a  nevím, 
jestli pro vás budou mít význam.“), že ne-
jsou schopni zvládnout své vzpomínky 
formálně zachytit např. na  počítači nebo 
na  psacím stroji a  musí psát rukou, či 
popřípadě že by mohli dodat daleko více 
(viz např. sig. C 225: „V mém, možná pro 
vás únavném líčení života v  Brně, chybí 
ještě mnohé.“ nebo sig. C 246: „Napsala 
jsem Vám do  vaší soutěže několik příbě-
hů promiňte mi mou škrabanici, neboť se 
mi již ruka třese je mi 82 roků ale pamět 
mám dobrou a  tak se chci s Vámi podě-
lit. Kdybyste chtěli příběhů víc mileráda 
Vám je nabídnu, mám jich napsáno asi 40. 
Nejvíc s pytláckého prostředí kterých bylo 
u nás dost.“). Pro odborníka mají materiá-
ly vzniklé ve veřejně vypsaných soutěžích 
jeden „zádrhel“, který je ještě viditelnější, 
pokud se jedná o soutěž, která byla vyhlá-
šena již před několika lety – k informacím 
zachyceným v  jednotlivých příspěvcích 
se nelze v současné době již vrátit, nelze 
se na  nejasnosti doptat, jsou „uzavřené“ 
– z prostého důvodu, že většina jejich au-
torů již nežije. 

ZÁVĚR
Tento příspěvek je první ze zamýšlených 
příspěvků, v nichž bych chtěla analyzovat 
a interpretovat materiály vzniklé v soutěži 
„Vzpomínky na  život v  Brně a  jeho oko-
lí“ a  které doplňují pramennou bázi pro 
projekt „Kolektivní paměť města Brna. 
Její proměny a vývoj ve 20. století“. Dnes 
jsem se částečně věnovala popisu soutě-
že a snažila jsem se upozornit na nutnost 
zohlednit kontext vzniku příspěvků. Ty si 
však zaslouží i hlubší obsahovou a formál-
ní analýzu (zda existují určitá „generální 

témata“ ve vzpomínkách jednotlivých při-
spěvatelů, jaký je poměr mezi životopis-
nými zápisky a „objektivními“ zápisky, jak 
se liší vzpomínky generačně odlišných při-
spěvatelů, přispěvatelů s  odlišným vzdě-
láním, jak lze zohlednit různá topoi a klišé, 
vliv literárních žánrů). Samozřejmě je nut-
no zařadit vzniklé materiály i do dnešního 
kontextu, v  němž je interpretujeme. Pro 
další výzkum se nabízí také možnost srov-
nat písemné vzpomínky se vzpomínkami 
ústními, neboť u  některých  přispěvatelů 
byl následně po ukončení a vyhodnocení 
soutěže proveden výzkum, který se zamě-
řil na jejich vzpomínková vyprávění. 
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POZNÁMKY

1 Příspěvek vznikl v rámci projektu „Kolektivní 
paměť města Brna. Její proměny a vývoj v prů-
běhu 20. století“ podporovaného GA AV ČR 
v rámci juniorských výzkumných grantů (regis-
trační číslo KJB900580503).

2 Termín „životopisné zápisky“ používá Ľubica 
HERZÁNOVÁ (2003: 66), aby tak odlišila za-
chycení určitých vybraných epizod nebo period 
vlastního života od „autobiografie“, která zahr-
nuje život jejího autora od narození po okamžik, 
kdy svůj životní příběh píše. 

3 Písemné vzpomínky pak pro mě představují 
zápisky, které nezaznamenávají události vlastní-
ho života, ale jsou psány ve snaze podat zprávu 
o určitých skutečnostech „objektivně“. 

4 Vyprávění ve velkoměstském prostředí vše-
obecně se nejvíce věnovala Marta ŠRÁMKOVÁ 
– viz např. ŠRÁMKOVÁ 1988, 1990.

5 Výzkumy u zmíněné informátorky probíhaly 
několik let a v současnosti stále probíhají, neby-
ly zaměřeny pouze na vzpomínkové vyprávění, 
ale i na písňový repertoár a zpěvní příležitosti. 
Během výzkumu se ukázalo, že V. Holubářová je 
také „písmačka“, několik jejích rukopisných knih 
– vesměs vzpomínek na rodinné příslušníky, 
na dětství, na 2. světovou válku atd. – je uloženo 
v EÚ AV ČR pod signaturou Z 47. Zpracování 
výzkumu u V. Holubářové např. viz KOSÍKOVÁ – 
TONCROVÁ 1998.

6 Největší soubory z Brna tvoří sběry A. 
Čihařové (především pověsti – sběry z 50. až 70. 
let 20. století) a M. Šrámkové (pověsti, výzkum 
dětského vyprávění, vzpomínková vyprávění – 
sběry ze 70. a 80. let 20. století).

7 Dle záznamu Soutěž: Vzpomínky na život 
v Brně a okolí ve složce Brno – soutěž (agen-
da), ale M. Makariusová (1990: 191) hovoří o 33 
autorech.

8 Materiály (auto)biografické povahy byly vyu-
žívány i dříve, ale většinou byly vyhodnocovány 

jiným způsobem, úhel pohledu se změnil v 70. 
letech 20. století především s nastupujícími fe-
nomenologicky a hermeneuticky orientovanými 
metodologiemi.

9 Informace o sbírkách v Polsku (již ve 20. le-
tech 20. století), Skandinávii (po 2. světové vál-
ce), Švýcarsku, Německu viz Warneken 1985: 
23–26, o prvních mimorakouských sběrech dále 
také Müller 2000: 169–170. V těchto dvou pří-
spěvcích lze najít také odkazy na další literaturu. 

10 SCHENDA, Rudolf u.a. (Hg.): Lebzeiten. 
Autobiographien der Pro-Senectute-Aktion. 
Zürich 1982. – cit. dle KALINKE 2000: 16.

11 Částečně se těmto vzpomínkám pamětní-
ků věnuje Miroslav Vaněk ve své knize o orální 
historii (viz VANĚK 2004: 40), pojednává o nich 
však právě ze zorného úhlu orální historie, tedy 
je hodnotí jako ústní prameny. Řada publikací 
pracujících se vzpomínkami pamětníků vycháze-
la ovšem i z písemných vzpomínek. V naprosté 
většině těchto sestavovaných „antologií“ vzpo-
mínek ovšem neznáme kontext jejich vzniku, 
způsob jejich zpracování, což jsou faktory, které 
musejí být při jejich interpretaci zohledněny. 

12 Jako kolektiv označuji jednak složku napsa-
nou jménem členů folklórního souboru Stará 
Líšeň (sig. C 233), jednak složku zaslanou man-
želským párem (sig. C 252) a nakonec i složku 
(sig. C 228), v níž vzpomínky jedné informátorky 
zapsala jiná osoba. 

13 Jedná se o dopis prof. Roberta Smetany 
a jeho upozornění na vlastní publikované vzpo-
mínky na Vladimíra Helferta v časopisu Opus 
musicum.

14 Viz složka „Brno – soutěž (agenda)“.

15 S tímto posledně jmenovaným autorem je 
zachována alespoň korespondence ve složce 
„Brno – soutěž (agenda)“.

16 Pro zjednodušení počítám mezi autory jed-
notlivých příspěvků za soubor Stará Líšeň s jed-
nou ženou, dále s dvěma osobami ze zmíněného 
manželského páru a konečně s jednou osobou 
– ženou, která vyprávěla, i když byla její vyprá-
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vění zaznamenána jinou osobou. Celkový počet 
účastníků soutěže tak dosáhne 33 osob.

17 „Vážený soudruhu, oznámili jsme Vám 
před časem, že Váš příspěvek, který jste nám 
zaslal v soutěži ‚Vzpomínky na život v Brně‘, 
byl porotou vybrán k ocenění. Soutěž organizo-
val náš ústav ve spolupráci s odborem kultury 
Národního výboru města Brna, z jehož fondu 
má být poskytnuta finanční částka na odměny 
oceněných autorů. Finanční fond měl být na-
šemu pracovišti předán začátkem tohoto roku. 
Počítali jsme proto s tím, že během února t.r. 
bude uspořádáno předání cen. Do dnešního dne 
nám přes mnohé urgence a jednání Národní vý-
bor města Brna slíbený fond bohužel neposkytl, 
takže se ani předání cen nemohlo uskutečnit. 
Naše pracoviště podobným fondem nedisponu-
je. Prosíme Vás, abyste měli pro naše nechtěné 
zpoždění a mlčení pochopení. Jakmile bude jed-
nání s Národním výborem města Brna úspěšně 
ukončeno – a věříme, že tak bude brzy – ihned 
Vám sdělíme podrobnosti o předání ceny. Se 
soudružským pozdravem PhDr. Alexandra 
Navrátilová, CSC., vedoucí pracoviště“. Dopisy 
výhercům z 28.5.1987, složka „Brno – soutěž 
(agenda)“.  

18 Brněnský večerník, 4. února 1986, r. 18, 
s. 3.

19 Rovnost. Deník Jihomoravského krajského 
výboru KSČ, 12. července 1986, r. 101, č. 162, 
s. 5.

20 Jak je vidět, i v tematických okruzích se pro-
jevilo dobové chápání důležitých témat – řemes-
la byla oddělena od práce v továrnách, naopak 
třetí tematický blok v sobě zahrnoval „revoluční“ 
tradice – vedle dělnického hnutí i boje za 2. svě-
tové války a proti fašismu. 

21 Nekladu si za úkol přesně v tomto příspěvku 
sumarizovat či vyčíslit, která signatura obsahuje 
které „žánry“. Materiál od jednoho autora jich 
může obsahovat několik – vedle pokusů o auto-
biografie (sig. C 248) a vedle životních zápisků, 
jež se nejčastěji týkají období dětství (sig. C 222, 
C 224, C 225, C 226, C 227, C 230, C 231, C 
234, C 235, C 236, C 237, C 238, C 242, C 244, 
C 245, C 246), jsou v soutěžních příspěvcích 

obsaženy výpisky z deníků (sig. C 247), již zmí-
něné sbírky folklorního materiálu (písně, pověs-
ti, říkání, škádlivky – sig. C 223, C 224, C 228, 
C 231, C 239), fotografie (sig. C 228, C 247), 
„objektivně“ zaznamenané popisy „velkých“ his-
torických událostí, opisy z kronik a starých listin 
(sig. C 229, C 243) atd. Ani tento jednoduchý 
výčet není úplný. 

22 Je zajímavé, že první cenu také získal jeden 
takto pojatý příspěvek – Dějiny Komína (sig. C 
223). 

23 A to nemusí být ani na začátku při vyhlášení 
soutěže slíbena odměna. V brněnském případě 
se o odměnách jednalo (viz výzva uveřejněná 
v Rovnosti). V dokumentech ve složce „Brno 
soutěž – agenda“ však už není zachyceno, zda 
byly odměny nakonec vyplaceny, zachovaly 
se pouze dopisy, v nichž se vedení ÚEF ČSAV 
omlouvá jednotlivým oceněným za potíže při 
opatřování financí a tedy zpoždění ve vyplácení 
odměn. 
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PŘÍLOHA
SEZNAM SIGNATUR A ROZSAH VZPOMÍNEK
C 222 (7 s. strojopisu + 3 s. rukopisu – dodatek 
vzpomínek).
C 223 (68 s. strojopisu + dopis).
C 224 (29 s. rkp. + dopis).
C 225 (26 s. rkp. + dopis).
C 226 (45 s. strojopisu). 
C 227 (16 s. strojopisu).
C 228 (18 s. rkp.).
C 229 (15 s. strojopisu + dopis). 
C 230 (43 s. strojopisu). 
C 231 (4 sešity – 117 s. rkp. + dopis).
C 232 (10 s. strojopisu + dopis).
C 233 (2 s. rkp., 3 s. strojopisu + dopis). 
C 234 (10 s. strojopisu). 
C 235 (15 s. rkp. A5).
C 236 (7 s. strojopisu).
C 237 (8 s. strojopisu + dopis).
C 238 (11 s. rkp.). 
C 239 (10 s. rkp. + dopis).
C  240 (4 s. rkp.).
C 241 (4 s. strojopisu + dopis). 
C 242 (11 s. strojopisu). 
C 243 (11 s. strojopisu + dopisy). 
C 244 (16 s. strojopisu + dopis). 
C 245 (2 s. rkp.).
C 246 (8 s. rkp. A5).
C 247 (9 s. rkp.). 
C 248 (9 s. strojopisu). 
C 249 (6 s. rkp.).
C 250 (3 s. strojopisu). 
C 251 (3 s. strojopisu).
C 252 (4 s. strojopisu). 
C bez signatury (7 s. strojopisu + dopis).

SUMMARY
The author focuses on a public readers‘ contest 
entitled “Reminiscences of Life in Brno and the 
Surroundings”, which was announced in 1986 
by the former Institute for Ethnography and 
Folklore Studies of the Czechoslovak Academy 
of Sciences (ÚEF ČSAV) and whose results are 
stored in the collections of the Ethnological 
Institute of the Academy of Sciences of the Czech 
Republic in Brno (the number of contributions 
totals 32, with 31 signatures and one file with 
additional material). 
The readers’ contest was conceived as  
a supplement to materials acquired during  
a broader research focusing on the city of Brno 
in the 1980s. However, the materials have never 
been analysed as a whole. First the author 
provides information about similar challenges 
and contests for readers abroad and tries to 
define the sources that originate during these 
events. Next, she describes the Brno contest 
and delves into the context of its origin – 
analysing and interpreting it, she must pay heed 
to the context on the part of the institution (the 
Institute of Ethnography and Folklore Studies 
of the Czechoslovak Academy of Sciences), on 
the part of the participants and also the social 
situation of the period. A deeper formal and 
content analysis of the material collected during 
the contest is planned to be included in the 
project titled “Collective memory of the city of 
Brno. Its metamorphoses and development in 
the 20th century”. 
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V  časopise Česká včela se v  roce 1845 
objevila krátká zpráva: „Z  Lukavice do-
lejší. Dle příkladu jiných míst, pokračují-
cích ve  vlasteneckém snažení, zmáhá se 
i  zde mezi selským lidem velmi národní 
a ušlechtilý duch. Snahou vlastimilovného 
p.  W. Abaška, rychtáře Vodokrtského, je 
zde knihovna založena, začež mu veliký dík 
vzdáváme. Jak domácí obyvatelstvo, tak 
i  lid z mnoha okolních vesnic knihy z této 
knihovny pilně čítá. A jak dobrý prostředek 
to jest, neb jindy chodívali sedláci u večer 
do  hospody, p.  Abašek je však připravil 
na  dobrou cestu. Několik povídek, které 
on sám sepsal, velmi se zdejší paní hra-
běnce líbily, nemohla se ani vynadiviti jak 
on, sprostý rolník, něco podobného složi-
ti mohl. Sama ale paní hraběnka, učíc se 
pilně naší milené České řeči, způsobuje 
svým poddaným velikou radost. – O váno-
cích byla zde nová Česká mše provozová-
na, kterou pan Levý, zdejší učitel, se svou 
družinou mistrně provedl.“ 1 Autorem této 
zprávy byl nejspíše přeštický aktuár Franti-

VÁCLAV JAN MAŠEK
– ŽIVOT A DÍLO 
ČESKÉHO SEDLÁKA 
Z JIŽNÍHO PLZEŇSKA 
NA POČÁTKU 19. STOLETÍ

Roman Tykal

Promluva k hospodáři, kresba Václava Jana Maška z roku 1818. Sbírky Muzea jižního Plzeňska 
v Blovicích.
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Václav Jan Mašek, autoportrét, nedatováno. Sbírky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.
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šek Lambl (nar. 1819 v Letinech), který byl 
nejstarším bratrem vlastenecky zanícené 
čtveřice Lamblů a duší tehdejší přeštické 
knihovny. Dnes se již nedozvíme zda pří-
jmení vodokrtského rychtáře Václava Maš-
ka bylo v této zprávě zkresleno záměrně či 
chybou tisku. Je to však první informace 
o výjimečné osobnosti  českého sedláka, 
který žil v 1. polovině 19. století na jižním 
Plzeňsku.

Václav Mašek se narodil 2. června 1795 
ve  vesnici Vodokrty nedaleko Přeštic, 
v selské usedlosti čp. 24 zvané U Havlů. 
Byl čtvrtým a  posledním dítětem Jana 
Maška a  jeho manželky Anny, rozené 
Kastnerové ze Střížovic.2 Školního vzdě-
lání se mu dostalo ve  farní škole v Dolní 
Lukavici, kde bylo i sídlo panství, ke kte-
rému Vodokrty patřily. O  jeho nevšedním 
nadání v  poměrně mladém věku svědčí 
pět dochovaných školních výkresů z roku 
1807 a  jeden z  roku 1808, jsou na  nich 
texty v českém a německém jazyce psané 
různými druhy písma, doplněné drobnými 
barevnými kresbami, nebo ozdobnými ini-
ciálami3 a také rukopis, který si pořídil roku 
1806 ve svých jedenácti letech s názvem 
Krátké popsánj pro obveselenj Czlowieka 
a  nietco ze starých Českých kněh vybrá-
no. Sepsáno odemně V. J. Masska, Letha 
Páně 1806.4 Hned z  následujícího roku 
1807 pochází sešitek s  nápisem Kniska 
na vydání Peněz za ssatstvo, do kterého si 
pak zapisoval příslušné výdaje až do roku 
1846.5 O dva roky později začíná psát pa-
mětní knížku, kterou nejprve nazval Pamě-
ti hodná knížka. – Jest sepsána od Václa-
va Masska, rozeném ze Wsi Wodokrta, w 
Letu Páně 1809, dne 2ho měsíce ledna.
Později tento název přelepil lístkem v pro-
stém obdélníkovém orámování s  textem: 
Pamětnj Knjsska, W které sau mnohé hla-
wnegssj udalosti jež se skutečně stali pro 
památku zaznamenanj odemne Waclawa 
Masska, Sedláka ze Wsi Wodokrta v Letu 
Paně 1809im. Zápisy v  tomto svazečku, 
sešitém jen režnou nití končí rokem 1838. 
Mašek sem zapisoval různé údaje týkající 
se členů jeho rodiny, počasí, hospodářství, 
pobytu vojska a další významné či neob-

vyklé událostí z  blízkého i  vzdálenějšího 
okolí i ze světa.6 

Dne 7. srpna 1811 mu zemřela matka 
a otec se ještě téhož roku před posvícením 
znovu oženil. Avšak nová nevlastní Maško-
va matka zemřela již po čtyřech letech dne 
9. září 1815. Snad aby uchránil syna před 
vojenskou povinností, ale hlavně proto, že 
v hospodářství chyběly ženské ruce, přiměl 
jej otec, aby se oženil. Stalo se tak 30. led-
na 1816, kdy byl v  kostele sv. Václava 
ve Dnešicích oddán s Kateřinou Peclovou 
z Oplota. Již následujícího roku 18. června 
1817 převzal od otce selskou usedlost čp. 
24 ve Vodokrtech. Hned na počátku své-
ho hospodaření si pořídil vázanou knihu 
o  62 stranách, kterou nadepsal: Regstřjk 
na Hlawnj Obsach celoročzné pořžádnos-
ty, při Sedlském Dvoře we Wsi Wodokrtě 
Nro. Pop. 24ho, od Roku 1817im zacžjnaj-
cz, pro mně Waclawa Maška.7 Knihu roz-
dělil na několik oddílů, z nichž první tvoří 
Obsah wšeho mého stěženého, namláce-
ného, též i odprodaného Obylý skrze celý 
rok. Tento přehled začíná sklizní roku 1817 
a končí rokem 1846. Ve druhé části toho-
to rejstříku s názvem Poznamenánj o pro-
pachtovaných poljch jsou zápisy jaké bylo 
smluveno nájemné, kolik bylo zaplaceno 
apod. Třetí část obsahuje Dluhy k uplace-
ní při nastoupení, při tom je poznamená-
no, že Maškova manželka dostala věnem 
1 000 zlatých. Na straně 21 jsou záznamy 
o  ztrátách na  dobytku v  jednotlivých le-
tech. Na straně 31 pak Poznamenánj, co 
sem vydal na Nácka od r. 1822, co jse zac-
zal Rzemeslo uczyt. Byl to sirotek po Maš-
kovu starším bratru Martinovi, křtěný jmé-
nem Ignacius. Od  strany 37 pak začíná 
část s názvem Pamětnj udalosti tež ginssý 
Pamětnj poznamenanj a Přyhody.     

Václav Jan Mašek po sobě zanechal kro-
mě těchto pamětních zápisů také další 
poměrně rozsáhlé dílo literární a  výtvar-
né. Z roku 1810 pochází sešit nadepsaný 
na  titulním listu Písně swědskj, genž jsou 
wypsany pro Wáclawa Masska, rozeném 
z Wodokrta dne 1ho ledna w Roku 1810im. 
Obsahuje 23 umělých písní, které byly v té 
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době nejspíše mezi venkovskými lidmi 
v oblibě.8 V roce 1818 zhotovil tzv. promlu-
vu k hospodáři. Text na pergamenu formá-
tu 30  ×  40 cm začíná slovy provedenými 
ozdobným písmem: „Hospodář může při 
prácy wesel a  dobré misli byt když gen 
powážj že nás Buh k prácy ustanowil, že 
práce nám k dobrému a k zdrawj prospjwá, 
...“ a dále pokračuje ve dvou odstavcích. 
Rámuje jej bohatě malovaná kompozice 
s  vyobrazením několika svatých i  nábo-
ženských symbolů, výjevů zachycují-
cích sedláka při různých polních pracích 
a  květinových motivů.9 Ze stejného roku 
je i drobná knížka s názvem Poznamenání 
některých českých knih sepsané Václavem 
Maškem z Vodokrt.10

Roku 1822 zhotovil pracně vyřezávaný per-
gamenový list formátu 42 × 31 cm s prů-
povědí umístěnou uprostřed v oválu lemo-
vaném malovaným květinovým dekorem, 
která začíná slovy: „Chceš s pokogem žiwý 
býti y umřjti, to sobě pamatug...“ V rozích 
jsou ve čtyřech oválných medailonech vy-
obrazení svatých – nahoře sv. Václav a sv. 
Jan Nepomucký, mezi nimi dvě ozdobné 
vázy s  květinami a  uprostřed dva andělé 
držící srdce s nápisy IHS a MARIA – dole 
sv. Anna vyučující Pannu Marii a sv. Kateři-
na, mezi nimi Adam a Eva v ráji, uprostřed 
kresba pluhu s dvěma ptáčky a nápisem: 
“Na Památku ode mně Waclawa Masska, 
Sedláka ze Wsi Wodokrta.“ 11

V roce 1823 zhotovil na pergamenový list 
formátu 55 × 46 cm kresbu, kde do boha-
tého oválného květinového věnce umístil 
ozdobně psané modlitby Otče náš a Zdrá-
vas Maria i různé další citáty z písma sva-
tého. Vše je provedeno velmi bohatě zdo-
beným písmem, doplněno drobnými kres-
bami Boha Otce, sedláka stojícího u pluhu 
na poli a Zvěstováním Panně Marii.12  

V letech 1823 až 1827 napsal Mašek His-
torickou povídku o původu a konci hradu 
vodokrtského, aneb Ladislav a  Růženka. 
Kniha o 125 stranách má na titulním listu 
letopočet 1827 a  obsahuje mimo před-
mluvu s  datem 3. února 1823, po  které 

následuje báseň o pěti slokách, vyprávění 
o šestnácti kapitolách. Děj této historicko-
romantické povídky z počátků křesťanství 
se odehrává nejen na Přešticku, ale zabíhá 
i na sousední Klatovsko a Horažďovicko. 
Na konci šestnácté kapitoly je podpis au-
tora „Wáclaw Joh. Massek rolnik“. Dále je 
připojena báseň o jedenácti slokách s ná-
zvem Pomíjejícnost na  konci se signatu-
rou „W : J : M rolnik a osadnik w Wodo-
krtech“.13

Z  roku 1824 pochází rukopis o  čtyřech 
stranách, z  nichž jsou popsány jen tři 
s  názvem: Píseň o  sedlckém posvícení, 
skládající se z  11 slok. Z  ní i  přes vese-
lý tón zaznívá Maškova láska k  chudým 
spoluobčanům, např. ve  slovech: „kde je 
lepší posvícení, tak jako u sedláka, pozve 
si tam mnoho hostí, obživí též žebráka.“ 14 
Ve  stejném roce si přepisuje modlitební 
knihu, která je opravdovým skvostem.15 
Má zelené kožené desky ozdobené raže-
ným monogramem a vročením V M 1824. 
I zlacená ořízka je ozdobena ražbou. Nad-
pis knihy zní: „Bůh gest nejčistssj láska. 
Modlitba má a  mé rozgjmanj. Knijsska 
modlicý od  dworské rady, Pána z  Ekart-
shauznu w nowě na Česko přeložená. Roz-
množené a okrásslené wydánj a nyni tato 
gest wypsaná odemne Waczlawa Masska, 
1824.“ Na počátku knihy je napsáno: „Tato 
Knijsska, křestanske katolické pobožnosti 
Gest u  mně we welké wážnosti. Gináče 
mislit nemohu, Srdce mé tauží po  Bohu, 
Neb on gest láska neyčistčý Pastýř dussj 
lidských neiwyssý.“ Jednotlivé modlitby 
jsou doplněny i  celostránkovými obrazy 
nebo záhlavími. Tak např. v modlitbě ranní 
tvoří stojícímu sedláku pozadí skála, za níž 
vychází slunce, v popředí pak je vyobra-
zena krajinka, z níž vyniká dolnolukavický 
kostel. Sedlák je v typickém oblečení. Má 
dlouhé splývavé vlasy a  širák s  pentlemi 
pod paždím. Na sobě dlouhý modrý kabát 
s červenými revery, zelenou jednořadovou 
vestu se žlutými knoflíky a  žluté kožen-
ky pod kolena. Na  nohou bílé punčochy 
a  černé střevíce s  přezkami. V  ruce drží 
hůl a růženec. Že tato kniha byla Maškovi 
milou, vidíme i  z  jeho vlastního portrétu, 
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kde je s ní vyobrazen.16 A v ní samé na s. 
285 je v srdci hořícím plamenem Maškova 
prosba: „Když někdy tato knjsska po mně 
zustane, a do gine ruky se dostane, Pomny 
Krysta gmilownjku, Bys se za mne modlil 
chwilku. W. M. 1824.“ 17            

Dne 17. března 1827 převzal Václav Mašek 
na  sebe, jistě i  pro své nevšední schop-
nosti, povinnost rychtáře v  rodných Vo-
dokrtech. Hned v následujícím roce 1828 
sepsal také divadelní hru s názvem: Von-
dra se bude ženit. Veselohra v  devateru 
jednánjch. Je napsaná na 43 stranách for-
mátu 21,5 × 18 cm, má úvod psaný latin-
kou a ostatek kurentem. Děj se odehrává 
ve vsi Hloupětíně, něco ve statku u sed-
láků Krmoly a  Šilhavého, ostatní na  faře 
a na úřadě.18  

Jeho dobré vztahy s  vrchností dokládají 
kresby z let 1830 a 1842. Na první z nich 
o  rozměrech 48 × 40 cm je mapa dolno-

lukavického panství s  nápisem: „Země-
pisná poloha panstvi Lukawského, patřícj 
Geho Excellencj Pa. Pánnu Hraběti Frid-
rich Karlu, ze Šenbornu, držitele a  pána 
na Panstwjch Prjchowicz, Lužan, Malesicz, 
Dlažkovicz a  města Přešticz. Wipracoval 
Wáclav Massek, Sedlák ze Wsi Wodokrta, 
1830.“ 19 Mapa má normální severojižní ori-
entaci (Pulnocy, Poledne), na  jejích okra-
jích je vykreslena pomocná souřadnicová 
síť znázorňující současně i jakési mapové 
měřítko, odměřující vzdálenost v  hodi-
nách, resp. půlhodinách cesty uskutečně-
né pěšky. Toto měřítko, které je vykresleno 
vlevo dole pod legendou mapy (Znamenj), 
tedy vyjadřuje délku cesty, kterou může 
člověk ujít za hodinu. Vytvořil si také svoji 
originální velmi podrobnou legendu, pod-
le níž můžeme na mapě rozeznat stylizo-
vané značky pro sídla vrchnosti, města, 
úřady, hospodářské zámky, panské dvory, 
farní kostely, malé kostelíky nebo kaple, 
pošty, velké vesnice, malé vesnice, jed-

Modlitby Otče náš a Zdrávas Maria, kresba Václava Jana Maška z roku 1823. Sbírky Muzea jižního 
Plzeňska v Blovicích.
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notlivá osamoceně stojící obydlí, mlýny, 
slavné kříže a  sochy. Na  dolním (jižním) 
okraji mapy je zachycena formou panora-
matického pohledového plánu jeho rodná 
vesnice Vodokrty. Výrazným prvkem mapy 
jsou zalesněná území, snadno lze rozeznat 
i průběh hlavní císařské silnice včetně pře-
přahacích stanic, zřetelný je i průběh řeky 
Úhlavy a  lokalizace jednotlivých mlýnů. 
Černou přerušovanou čarou jsou vyzna-
čeny hranice dolnolukavického panství, 
sousedícího na jihu s panstvím lužanským, 
příchovickým, žinkovským, na severu cho-
těšovským, štěnovickým, šťáhlavským 
a dalšími.20 

Druhá kresba z  roku 1842 o  rozměrech 
40 × 50 cm je vlastně blahopřáním hra-
běcí rodině Schőnbornů, kterou zde Ma-
šek nazývá z  Krásorodu. Má uprostřed 
zmenšený obraz mapy dolnolukavické-
ho panství, k němuž z  levé strany přiléhá 
obrázek z  panského života (panské čtyř-
spřeží a opodál sedlák s trakařem), z pra-
vé strany je obrázek ze selského života 

(na něm sedlák při polní práci a pod stro-
mem sedící ovčák, který hledí na pasoucí 
se ovce). Nad mapou jsou namalováni dva 
lvi držící rodové znaky Schőnbornů a nad 
tím ozdobně psaný text: „ŽEHNEG BOŽE 
WRCHNOST – naši milostiwau, z  celím 
rodem oswicenim. – Geho wznešenosti 
Pana Pana Hraběte Bedřicha – z Krasoro-
du, i drahou choti geho Annau. – Též geho 
Hraběcí milosti, nastupce geho. Oswi-
ceneho Pana, – ERWINA – z  Krasorodu, 
i  drahau choti geho Christinau.“ Celek je 
orámován květinovým věncem.21     

Další dochovanou Maškovou prací je 
kreslené přání z  roku 1834 o  rozměrech 
21 ×  28  cm, psané ozdobným písmem 
a  lemované oválným květinovým věn-
cem: „Kižba pro Pána Wáczlawa Zeminu, 
na  Hraběcym Ssenbornowskim Panstwj 
Fořstu k geho gmeninam, ...“ 22

Na perokresbě o rozměrech 50 × 38 cm si 
v roce 1836 sestavil svůj rodokmen začí-
nající jeho prapradědem Pavlem Maškem, 

Blahopřání hraběcí rodině Schönbornů, kresba Václava Jana Maška z roku 1842. Sbírky Muzea 
jižního Plzeňska v Blovicích.
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který nazval: Posloupnost, aneb Rodnj 
kmén Pawla Masska, we Wsy Wosece. 23

V roce 1837 si v souvislosti s probíhajícím 
mapováním pro stabilní katastr zhotovil 
kresbu o rozměrech 37 × 47 cm s názvem: 
„ZEMĚPISNA POLOHA Obce Wodokrt-
ské, a  neb Wiobrazenj wssech kruntu w 
teto obcy se winachazegicjch.“ Zhotovil ji 
dle vyměření zeměměřiče pana Prokopa. 
Uprostřed nakreslil pohled na  Vodokrty, 
na  kterém jsou z pohledu od  jihu v nad-
hledu zachyceny všechny stavby. Z  nich 
vyniká areál panského dvora na severový-
chodním okraji vesnice, jehož hlavní bu-
dova má červenou střechu. Další červené 
střechy jsou pouze na kovárně a kapličce. 
Na  mapě jsou vyznačeny všechny polní 
tratě s jejich pomístními názvy, cesty, vod-
ní toky i rybníky.24  

V  Maškově pozůstalosti se dochovalo 
i  několik dalších rukopisů. Nejobsáhlej-
ším z nich je 174 stránková historicko-ro-
mantická povídka bez názvu, zakončená 
8.  března 1842, která začíná slovy: „... 
bylo to tak na začátku šestnáctého stole-
tí ...“ 25 Tuto povídku zkráceně publikoval 
pod názvem Vícov, aneb Bolerod a Milína 
Jaroslav František Urban v knize Západo-
český písmák Václav Jan Mašek.26 Dále je 
to nedatovaný rukopis obsahující různé 
písně a básně, některé složené a sepsané 
Václavem Maškem, jiné jím opsané z růz-
ných spisů, 104 stran27 a opět nedatované 
rukopisy: Úplné popsání podivného člově-
ka (4 strany),28 Krátká, ale upřímná promlu-
va k svým milým vlastencům s oslovením: 
„Rozmilí vlastenci a  bratři sedlckého sta-
vu.“ (32 stran).29 Pod pseudonymem Ro-
zum Všudybyl Životopis Pravoti Pravdo-
mluva, přílepka z Nelhanic (41 stran).30 

Dochované dílo Václava Jana Maška nám 
představuje jednu z výjimečných osobnos-
tí českého venkova na počátku 19. století. 
Na  jeho tvorbu působily, mimo nevšední 
nadání, zajisté i  další vlivy, kterými moh-
lo být zejména prostředí dolnolukavické 
školy s učitelem Janem Levým a farářem 
Josefem Lindauerem, později děkanem 

v nedalekých Přešticích, arciděkanem pl-
zeňským, kanovníkem v Praze a od  roku 
1846 českobudějovickým biskupem. Také 
Maškův o deset let starší bratr Martin, kte-
rý se po studiích v Plzni stal vedoucím po-
zemkových knih v Přešticích, měl nespor-
ný vliv na  svého mladšího bratra. Václav 
Jan Mašek byl především sedlák, který si 
svého stavu velmi vážil a všude jej zdůraz-
ňoval. Mnoho četl a  přemýšlel, dokonce 
se podle později zachycených vzpomínek 
pamětníků učil i  latinsky. Jeho manželství 
s  Kateřinou Peclovou zůstalo bezdětné, 
a  tak si k  sobě vzali za  schovanku Marii 
Kokoškovou, svoji neteř, dceru Kateřininy 
sestry. Osud Maškovi nedopřál dlouhý ži-
vot, zemřel ve Vodoktech dne 10. červen-
ce 1847 ve  věku 52 let na  souchotě, jak 
je uvedeno v  matričním zápisu.31 Lze jej 
přiřadit k  takovým písmákům jakými byli 
východočeský František Vavák v Milčicích 
nebo Josef Dlask v Dolánkách u Turnova. 
Jeho práce byly vystaveny na Národopis-
né výstavě českoslovanské v  Praze roku 
1895 a širší veřejnosti jej poprvé představil 
Jaroslav František Urban v knize Západo-
český písmák Václav Jan Mašek, vydané 
v  Přešticích roku 1948. Charakter jeho 
osoby dodnes připomínají slova, kterými 
zakončil 8. března 1842 svoji povídku Ví-
cov: „K čemuž nás siliž a dopomáhej Bůh: 
za jehož pomoc a ochranu jak vlasti i jazyka 
našeho vždy zkroušeně žádám a  prosím. 
A když někdy mne zde již nebude, a kosti 
mé v prach obrácené budou – to jest pros-
ba má poslední k  tobě. Vzpomeň Čechu 
věrný s krátkou a nábožnou modlitbičkou 
na duši tvého bratra upřímného vlastence 
Vác. J. Maška.“            
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SUMMARY
The folk writer Jan Mašek with his 
Commemorative Book and further literature 
works ranks among the significant folk writ-
ers of the 1st half of the 19th century. He was 
born on June 2, 1795 in Vodokrty near Přeštice 
no. 24 (the Plzeň–South District). Although he 
was just educated in the former parish school 
in Dolní Lukavice, even so he was soon above 
his compeers thanks of his uncommon talent. 
The oldest preserved manuscript written by 
him originated from his elevens. He was always 
proud of his peasant status and performed 
conscientiously the work, which was a “Deal of 
God” for him. From 1827 till his death on July 
10, 1847 Jan Mašek was a village mayor in his 
native village of Vodokrty. In addition to his 
memoirs and various records there have been 
also preserved two historically romantic stories 
that have been written by him, speeches, theater 
play, various poems (both his and by the foreign 
ones in transcript) and several drawings of reli-
gious, of local history and geography, and of the 
cartographical character.
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Můj příspěvek je zaměřen na  krajanské 
kronikářství v zemích bývalého Sovětské-
ho svazu a předválečného carského Rus-
ka. Konkrétně jsem vybral kroniku z vesni-
ce Goluboe, která se  nachází v Moldavské 
republice. Obecně lze říci, že se mnoho 
kronik z tohoto zeměpisného prostoru ne-
dochovalo, na  rozdíl například od  farních 
kronik z  rumunského a srbského Banátu. 
Je to dáno jednak časovou odlukou (zni-
čení země během dvou světových válek 
a válkou občanskou), ale také především 
komplikacemi ve  svobodném vyznávání 
víry. Carský režim byl úzce propojen s pra-
voslavím, které důsledně prosazoval. Ten 
kdo nevyznával státní náboženství nemohl 
být nabyvatelem půdy. K uvolnění poměrů 
došlo až po revoluci v roce 1905 a potom 
znovu za  Nepu ve  20. letech 20. stole-
tí. Navíc noví kolonisté měli v  počátcích 
po příchodu mnoho starostí se zajištěním 
obživy a se zabydlením a na psaní kronik 
nezbýval čas ani prostor. Teď mluvím o ob-
lastech jižní Ukrajiny, Krymu, Kazachstánu 
a Ruska. Výjimkou je několik zachovaných 
rodinných a obecních kronik z Volyně. 

Několik vět o historii založení obce Golu-
boe. Předci dnešních etnicky českých oby-
vatel přišli do oblastí tehdejšího carského 
Ruska počátkem 60. let 19. století. Jejich 
cílem bylo území kolem města Poltavy 
kam si je pozval místní velkostatkář, kte-
rý hledal rolnické obyvatelstvo. Češi byli 
získáni pomocí vystěhovaleckého agenta, 
který byl za  tímto účelem vyslán do čes-
kých zemí. Jelikož se jednalo především 
o řemeslníky byl pracovní poměr po krátké 
době ukončen. Z tohoto důvodu se na 140 
rodin po doporučení přesunulo na poloos-
trov Krym. Zde po několika měsících pu-
tování od jednoho zaměstnavatele ke dru-
hému nakonec po naléhání na vládní úřady 
získali státní půdu na severu poloostrova. 
Postupně tak osídlili několik povětšinou 
bývalých tatarských vesnic vysídlených 
po  krymské válce v  50. letech 19. stole-
tí. Dnes Češi žijí v  obcích Alexandrovka, 
Lobanovo, Bratskoje a  v  hlavním městě 
autonomní republiky Krym Simferopolu. 
Pro nespokojenost s životními podmínka-

KRONIKA 
MOLDAVSKÝCH ČECHŮ

Pavel Havránek
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mi se koncem 60. let vypravilo několik de-
sítek rodin k městu Melitopol, kde jim byla 
nabídnuta nová půda. Byla tak založena 
obec Čechohrad, dnes Novgorodkivka. 
Odsud se znovu po několika letech odstě-
hovala nespokojená a zchudlá část kolo-
nistů a to do moldavských úrodných rovin, 
kde jim nabídl půdu místní velkostatkář 
Romaněnko. Ten hledal zemědělce na zú-
rodnění svých pozemků, na  kterých se 
pěstovalo především obilí a  víno. Za  čas 
se z  nich stali movití sedláci převyšující 
okolní ukrajinské a  moldavské obyvatel-
stvo jak svojí pracovitostí, vzdělaností, tak 
i  úrovní zemědělské produkce. Po  první 
světové válce se stali součástí rumunské-
ho státu, po druhé světové válce se ocitli 
v Sovětském svazu. 

Informace o  české kolonizaci ukrajinské-
ho jihu, která byla vůbec první v carském 
Rusku, se získávají velmi těžko. Ruské ar-
chivní zdroje jsou nedostatečné. Mnoho 
materiálů bylo zničeno během válek, cíle-
ně skartováno, či nebyly zatím poskytnuty 
odborné veřejnosti. Něco málo informací 
obsahují české archivy (SÚA, Archiv MZV). 
Styky mezi mladým československým 
státem a  Sovětským svazem byly velmi 
skromné a v určitých letech vůbec žádné. 
Významným zdrojem poznatků jsou časo-
pisy a noviny vycházející v carském Rus-
ku po roce 1905, i když jejich život neměl 
dlouhého trvání. Dnes jsou některá čísla 
uchována v  Náprstkově muzeu v  Praze. 
Z  původního prostředí kolonistů pochází 
rukopis stručné historie osídlení od V. Ne-
praše sepsaný v prvním desetiletí 20. sto-
letí. Druhým pramenem je právě kronika 
od  J. Římovského, učitele v  tehdejším 
Novohradě, jak se obec jmenovala dříve. 
Ten sem přišel počátkem 30. let 20. sto-
letí z Volyně. Rukopis mně poskytla jeho 
dcera Marie Lattnerová, která se vrátila 
do  Československa po  2. světové válce. 
Dnes žije v Hodonicích u Znojma. 

K vlastnímu obsahu kroniky. V úvodní čás-
ti líčí autor stručnou historii přesídlovací 
akce. Vychází přitom z vyprávění pamět-
níků a  potomků prvních kolonistů, kteří 

se narodili v Čechách, nebo již na Krymu. 
Kronika byla totiž sepisována až na konci 
30. let 20. století. Mnohé se z paměti lidí 
vytratilo, mnohé se časem deformovalo 
a  mnohé se domyslelo. Dodnes je na-
příklad nejasný přesný letopočet přícho-
du. Ruské záznamy se přitom rozcházejí 
s těmi českými. Autor se záměrně vyhýbá 
jakékoliv dataci týkající se založení obce. 
V celé kronice se přesné letopočty a data 
objevují jen velmi zřídka. Výjimkou byla 
velká událost v životě kolonie jíž bylo pře-
stoupení na pravoslavnou víru. Důvodem 
byla jednak nejasnost v přesném datování, 
ale i  nedůležitost pro autora. Potvrzují to 
záznamy již za jeho pobytu, kdy se rovněž 
datací nezabývá. Po tomto stručném úvo-
du se již autor podrobně věnuje osídlení 
a založení vesnice. Kromě věcných infor-
mací si všímá i událostí všedního dne. Pří-
kladem jsou popisované okolnosti ohledně 
sebevraždy místní občanky, která se obě-
sila ve vlastním domě: „Anna visela na trá-
mě, soused spěchal dolů a na jeho pokřik 
sebralo se několik sousedů na půdu. Jak 
bývá surovým zvykem, vyťal ji jeden ze 
sousedů několik políčků a druhý ji rozhou-
pal tak, že se dotýkala diváků. Z pověry, že 
koho dotkne se klátící se oběšenec bude 
míti neštěstí, prchali všichni dolů.“ Jako 
vzdělaný člověk byl kritikem přežívajících 
pověr. Nemoci všech druhů se běžně léči-
ly zaříkáváním a pouštěním žilou. Popisuje 
epizodu, kdy po úmrtí manžela jeho žena 
po  našetření peněz nechala po  několika 
měsících otevřít hrob, aby do  něj vložila 
nově zakoupené boty. Nebožtík byl totiž 
pochován v  botách starých, rozbitých. 
Závěrem vše zhodnotil: „Střevíce vložené 
do rakve a ostatní malí sourozenci chodili 
v zimě polo bosí.“ 

Velmi podrobně rozebírá nepříjemné ob-
dobí po  smrti bývalého majitele panství, 
kdy dědicové chtěli Čechy vypovědět 
a uzavřené smlouvy prohlásit za neplatné. 
Nakonec Čechům pomohl až car se kte-
rým se vyslaná delegace setkala při jeho 
letním pobytu na Jaltě. Cituji: „Ještě téhož 
dne večera přišli k nim dva carští gardisté 
a vyřízovali, aby Čechové na carův rozkaz 
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druhý den v 11 hodin dostavili se k caru. 
S tlukoucím srdcem očekávali v místnosti 
kam byli uvedeni, když vešel car, ukloni-
li se hluboce. Car pokynul aby přistoupili 
blíže a vybídl je aby bez ostychu řekli prav-
du. Samek stručně vylíčil caru čeho zažili 
osadníci s Gerasimem Romaněnkem. Car 
po  vyslechnutí svraštil obočí a pravil ‚Jeli 
vůbec možno, co mi pravíte?‘ Samek od-
větil: ‚A přece svatá pravda, ručí za ní celá 
ves. Od nihilisty nemůžeme se jiného nadí-
ti.‘ Car přisvědčil a pravil: ‚Vraťte se domů 
s klidnou myslí, dostane se vám spravedl-
nosti. Romaněnko musí splniti svou po-
vinnost!‘ Car ještě se vyptával na poměry 
v  české osadě a  Čechy propustil.“ Ani 
poté nebylo všem problémům konec. Mla-
dý Romaněnko škodil Čechům jak mohl. 
Za pomoci okolních sedláků jim byly roz-
orávány osetá pole a stády ovcí spásána 
úroda. Vše bylo ukončeno až po  vyšet-
řování úřední komise, která se dostavila 
do  obce po  nešťastné události, kdy byl 
jeden z narušitelů zabit českým rolníkem. 
Jelikož se jednalo o projev sebeobrany byl 
pouze potrestán šestiměsíčním pokáním 
v blízkém klášteře.

K  odnárodňování uvnitř české komunity 
docházelo velmi záhy. Jedním z  důvodů 
bylo, že tu vyučovali pouze ruští učitelé. 
K  určitému zpomalení došlo až během         
1. světové války, kde se sem dostali čeští 
váleční zajatci. Když se obec ocitla v  ru-
munském státě, úpadek se prohluboval. 
Poměry se mění až po  příchodu J. Ří-
movského roku 1933. Ten obnovil provoz 
obecní knihovny, založil čtenářský a diva-
delní kroužek. Byla obnovena obecní ka-
pela pana Karáska, jehož potomek je pod-
nes kapelníkem dechové hudby, která je 
známá v širokém okolí. V jejich zkušebně 
visí mnoho diplomů a ocenění. Nad vstu-
pem do školní budovy nechal vyvěsit heslo 
„Kdo se za svůj jazyk stydí – hoden potupy 
všech lidí.“ Byly navázány styky s česko-
slovenským státem, který svým krajanům 
všemožně pomáhal. Konaly se osvětové 
přednášky, probíhala školení v nových ze-
mědělských technologiích a  technikách. 
Například bylo doporučováno hnojení 

polí, které bylo v českých zemích již zcela 
běžné. V  Novohradě se hnůj vyvážel ne-
zužitkován do prostoru hlavní ulice, kterou 
protékal v  hlubokém korytě potok. Vše 
vyvrcholilo dostavbou nové školní budo-
vy. Projevem díků byly ulice v obci pojme-
novány po čsl. politicích (T. G. Masaryka, 
E. Beneše, F. A. Švehly,   E. Hodži). Tato 
pomoc byla přitom poskytována pouhým 
287 obyvatelům českého původu. Již kon-
cem 30. let zde kromě Čechů bydlelo 283 
Rusů, 99 Bulharů a 73 Rumunů.
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SUMMARY
This article deals with the issue of ethnic mi-
norities, migration processes and phenomena 
such as acculturation, accommodation, adap-
tation and assimilation. The author chose the 
originally Czech village of Goluboe in the pre-
sent Republic of Moldova. It is not a detailed 
analysis of the given issue, but rather a probe 
into the everyday life in the community of com-
patriots compiled on the grounds of chronicle 
records. The chronicle of “Moldavian Czechs” 
was written in the 1930s, i.e. half a century after 
the Czechs‘ arrival to the fertile flatlands of Mol-
davia. The chronicle was written by educated or 
otherwise enlightened individuals. In this case it 
was J. Římovský, a teacher, who came from the 
Guberniya of Volhynia, a region where the com-
patriots‘ life flourished. Thanks to him, we have 
reports on the conditions among new colonists 
and problems that they had to face after their 
arrival in a foreign country. Once, the Tsar him-
self had to help them after he received a request 
of their representatives who met him during his 
summer stay in the Crimea. But the chronicle 
also contains information about the assistance 
that Czechoslovakia provided to local compatri-
ots in the area of education and funding. Římov-
ský‘s chronicle was not continued until forty 
years later (in some sense) by E. V. Jedličková, 
a local native, in her diploma dissertation, which 
she defended at the University of Kishinev.    
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Podhorská obec Metylovice je rozložena 
na úpatí Moravskoslezských Beskyd pod 
masivem Ondřejníku, který se pozvolna 
zvedá na  jejím horním konci. Metylovice 
byly v minulosti neodmyslitelně spjaty s fe-
noménem masové kožedělné výroby. Tato 
specifická produkce řemenářského zboží 
s  dominantní převahou zhotovování kva-
litních bičů ovlivnila rozhodujícím způso-
bem sociální i ekonomickou podobu celé 
obce. Řemenářství postupně prostoupilo 
do všech vrstev venkovské komunity. Byli 
to velcí, střední a  malí živnostníci, dále 
tovaryši a  kvalifikovaní dělníci, pomocní 
dělníci a značné množství domáckých děl-
níků a  dělnic pracujících pro řemenářské 
mistry.1

Během první poloviny 20. století došlo díky 
řemenářské výrobě k  obrovské přeměně 
celé obce. V období krátce před první svě-
tovou válkou vesnice stála  teprve na okraji 
svého ekonomického vzestupu, nacházela 
se v relativní kulturní izolaci a sociální situ-
ace značné části obyvatel byla velice tíživá 
(chudoba, alkohol, nízká vzdělanost atd.). 
Důležitým mezníkem se stala 1. světová 
válka, během které metylovští řemenáři 
výrazně zbohatli a v nové situaci po vzniku 
československé republiky se snažili zvýšit 
svou společenskou prestiž, což se pozitiv-
ně promítalo do kulturní přeměny Metylo-
vic. Velkou roli sehrálo v této oblasti i  pů-
sobení osobnosti učitele Josefa Müllera, 
který s Metylovicemi spojil své celoživotní 
kulturně-osvětové a  výchovně-vzdělávací 
úsilí.2  

Podnětem k uvědomění kulturní identity ob-
čanů Metylovic byla kronika obce, již začal 
Josef Müller psát z vlastní iniciativy v roce 
1923. První díl kroniky pojal především 
z dějinného a národopisného hlediska. Tím, 
že započal systematicky sbírat historické 
a  etnografické údaje, postupně budoval 
představu o  minulosti i  svébytné součas-
nosti Metylovic. Tato snaha nalezla ohlas 
především u  některých řemenářů, kteří si 
začali uvědomovat historickou kontinuitu 
(spojenou především s hrdostí na své před-
ky) i stávající „výlučnost“ vesnice.

RODINNÉ ZÁPISY 
V OBCI METYLOVICE

Václav Michalička
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V současné době žije již jen několik málo 
pamětníků, kteří jsou schopni poskytnout 
informace pro dokumentaci specifické 
situace v Metylovicích – ovlivněné rozho-
dujícím způsobem kožedělnou výrobou, 
neboť řemenářství v obci zaniklo znárod-
něním v roce 1949. Nezastupitelným pra-
menem se tak stávají rodinné zápisy ně-
kterých obyvatel Metylovic popisující udá-
losti i  z  období před první světovou vál-
kou.3 Zatím se podařilo objevit čtyři různé 
záznamy s hodnotnou vypovídající schop-
ností. Jedná se o zápisy, které byly určené 
buď pouze pro pisatele, nebo měly sloužit 
jako odkaz předávaných zkušeností a po-
znatků novým generacím v  rámci vlast-
ní rodiny. Každý záznam je veden jinou 
formou a  psán osobnostmi z  rozdílných 
sociálních vrstev disponujících i  různými 
intelektuálními předpoklady. Předkládané 
informace mají velice silnou subjektivní 
i objektivní rovinu. Všechny zápisy výraz-
ně reflektují řemenářský fenomén v  obci 
a poskytují na něho zcela odlišný náhled.4 

Řemenářství a s ním spjaté okolnosti jsou 
tak představeny z  několika úhlů pohledu 
umožňujících vytvoření pravdivější před-
stavy o minulosti řemenářských Metylovic 
i  osudech a  životě konkrétních obyvatel 
této obce. 

U některých zápisů je velice obtížné sta-
novit dobu jejich vzniku, jiné jsou datovány 
velice přesně. Psány jsou buď v  obyčej-
ných sešitech, nebo jen na volných listech 
či ve  starých účetních knihách. Nebyly 
určeny pro veřejnost a autoři do nich pro-
mítali svůj životní postoj, prožitky, názory, 
znalosti a  vědomosti. Ve  většině případů 
byly tyto spisy v rodinách uchovávány jako 
vzácná a cenná památka na předky, pouze 
ojediněle upadly v zapomnění, a  likvidaci 
tak ušly jen náhodou.

Nejstarší dosud objevené soukromé zápisy  
pocházejí z prostředí zámožné řemenářské 
rodiny a  jejich vznik je datován do  třicá-
tých a čtyřicátých let  20. století. Jsou ve-
dené ženou řemenářského živnostníka pa-
třícího k metylovské společenské špičce. 
Manželky majetných řemenářských mistrů 

většinou mívaly v domácnosti k dispozici 
služebnou sílu, nemusely se starat o hos-
podářství, a  proto vedle péče o  domác-
nost a  rodinu mohly věnovat svůj volný 
čas spolkovému životu či jiným kulturním 
aktivitám. Tyto ženy také v několika přípa-
dech pořizovaly různé rodinné zápisy či 
soukromé kroniky zabývající se mimo jiné 
i historií manželova řemesla – tedy řeme-
nářstvím. Dochovaným svědectvím o tom 
jsou zápisy Jindřišky Bílkové (1897–1989). 
Její záznamy jsou ovlivněné dvěma fakto-
ry. Za prvé kronikářským vzorem zavede-
ným v obci učitelem Josefem Müllerem, ze 
kterého vycházela při koncepci svých po-
známek. A za druhé manželovou živností 
mající dlouhou rodinnou tradici. Účelem 
jejího zapisování bylo zachytit historii Me-
tylovic ve  spojení právě s  řemenářstvím 
a manželovou rodinou. Obrácením do his-
torie a oživováním legend a pověstí o ce-
chovní minulosti a příchodu kožedělného 
průmyslu do  Metylovic chtěla Jindřiška 
Bílková dokázat starobylost a  výlučnost 
manželova řemesla i jeho předků. Poznat-
ky o  historii čerpala převážně z  kronik, 
vlastivědných knih a  novinových článků. 
Informace o  řemenářství přebírala přede-
vším od svého manžela a jeho otce. Hod-
notná jsou však její vlastní pozorování, 
a to zejména o náročné práci a postavení 
žen a dětí v Metylovicích v rámci kožeděl-
né výroby. 

V případě Jindřišky Bílkové se jedná o typ 
zápisů vedených v  duchu metylovských 
obecních kronik reflektujících minulost 
a  historii obce okomentovaných jejími 
vlastními názory a poznatky. Vlastní inven-
ci a  subjektivní názory uplatnila zejména 
v popisu řemenářství, které se snažila vidět 
v širších souvislostech doplněných o růz-
né spekulace a vývody. V žádné ze svých 
poznámek se však nevěnuje své osobě.

Na  zhodnocení svého života se zaměřil 
Ondřej Lepík (1891–1974; starosta obce 
v období protektorátu), jehož zápisy jsou 
koncipovány jako paměti. Sepsal je po-
čátkem 60. let 20. století a ve svých vzpo-
mínkách se vrací především do  období 
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před první světovou válkou, dále vyprá-
ví o  válečných zkušenostech a  o  životě 
za protektorátu a krátce po něm (do konce 
40.  let). Paměti Ondřeje Lepíka jsou cen-
ným pramenem, který mapuje každodenní 
život v  Metylovicích od  konce 19. století 
až do poloviny 20. století. Jedná se o vy-
právění příběhů, které prožil od dětství až 
po stáří spolu s popisem skutečností, které 
ho obklopovaly, či nějakým způsobem po-
znamenaly. Paměti jsou i vyjádřením jeho 
pocitů a názorů, jejichž proměnu (v rámci 
přibývajícího věku) se snažil zachytit. 

Veškeré události psal Ondřej Lepík během 
krátkého času zpětně a  s  velkým odstu-
pem. Díky intelektuálním předpokladům 
a  bohatým zkušenostem zachycují jeho 
vzpomínky proměnu tradiční venkovské 
společnosti v  Metylovicích během celé 
první poloviny 20. století. Vedle svého 
vlastního života neopomněl Ondřej Lepík 
popsat zvykoslovné záležitosti, způsoby 
bydlení, hospodaření, stravování a rovněž 
také věnoval obsáhlou pasáž metylovské-
mu řemenářství včetně popisů technolo-
gie, historie a sociálních projevů.

Paměti Ondřeje Lepíka jsou rozdělené 
do osmi kapitol: 
1.  Vše o  mé rodné chalupě; 
2. Jak se tenkrát bydlelo; 
3.  Jak se jedlo; 
4.  Zvyky v obci během roku; 
5.  Jak se měřilo a vážilo; 
6.  Řemenářství; 
7.  Zemědělství; 
8.  Z mého života. 
Poslední kapitola je nejrozsáhlejší a pod-
statnou část tvoří vzpomínky na působení 
v rakouské armádě a v československých 
legiích během první světové války. Vzpo-
mínání končí Ondřej Lepík krátce po roce 
1948, kdy odešel z veřejného života a svou 
pozornost začal obracet spíše do  minu-
losti. Tyto paměti jsou obsáhlým etnogra-
fickým pramenem umožňujícím srovnání 
s  informacemi pamětníků, kteří mohou 
autenticky doložit až období od  30. let 
20. století.

Rovněž jako paměti jsou pojaté vzpomín-
ky Anděly Němcové (1910–2003), která 
také popisuje dobu  od svého dětství až 
po stáří. Její zápisy už dokumentují mlad-
ší období, a  to od  20. let 20. století až 
po rok 2000. Své vzpomínky více vztahuje 
na  rodinné záležitosti a  vyprávění neob-
sahuje širší souvislosti. Také ona v  textu 
doplňuje jednotlivé události o své názory 
a osobní pocity. Mimo jiné zápisy zachy-
cují každodennost i  slavnostní okamžiky 
v Metylovicích. Velmi cenným je svědectví 
o  vystěhovalectví metylovských řemená-
řů za  obživou do  bývalé Jugoslávie, kde 
v 30. letech 20. století spolu se svým man-
želem – řemenářským mistrem – pobývala. 
Důvodům, proč do této země odešli a jak 
vypadal tamní pobyt a vedení živnosti, vě-
novala obzvlášť velkou pozornost.

Krátké jsou zápisy Jana Bílka (1914–1987) 
z 50. let 20. století, který se snažil po ne-
dlouhou dobu zaznamenávat na stránkách 
staré účetní knihy den po dni – a to události 
a popis počasí. Zajímavé jsou jeho vzpo-
mínky na matku – řemenářskou živnostni-
ci, která byla silnou osobností vymaňující 
se z tradičního pojetí postavení ženy v ob-
dobí před i po první světové válce.

Ojedinělým počinem byla aktivita Ludvíka 
Mužného (1916–2004), který sice nevedl 
žádné zápisy, ale s magnetofonem obchá-
zel v 60. letech 20. století staré pamětníky, 
a  nahrával jejich vyprávění a  vzpomínky. 
Tyto nahrávky jsou velice cenným etno-
grafickým pramenem, kdy jsou zachyceny 
informace především z konce 19. a z po-
čátku 20. století.

V  současné době navazuje na  písmác-
kou tradici v  Metylovicích Marie Dudová 
(nar. 1927), která zapisuje své vzpomínky 
na školu a na osudy všech sousedů. Vedle 
toho také zpětně zaznamenává povídání 
svých rodičů a starých lidí. Jedná se ze-
jména o pohádky a pověsti vyprávěné při 
draní peří v období jejího dětství a dospí-
vání.
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Na  závěr lze konstatovat, že rodinné zá-
pisy v  „řemenářské“ obci jsou cenným 
svědectvím o  této vesnici během celé 
první poloviny 20. století. Spolu s dalšími 
prameny je lze využít pro pravdivou re-
konstrukci života i  specifik  řemenářské 
výroby v Metylovicích. Mimo jiné jsou i do-
kladem touhy lidí předat své zkušenosti 
dalším generacím a zanechat jim po sobě 
trvalou památku. Tyto zde uvedené zápisy 
nejsou zcela jistě v Metylovicích ojedinělé 
a mnohé se buď nedochovaly, nebo zůstá-
vají veřejnosti skryté.
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SUMMARY
The village of Metylovice was closely connected 
in the past with the phenomenon of belt 
manufacturing. The chronicle of the village 
written by Josef Müller, which other chroniclers 
of Metylovice coming from different social 
backgrounds expanded further, was one of the 
impulses for the inhabitants of Metylovice to 
become aware of their cultural identity. Family 
records of some inhabitants of Metylovice are 
a very important source. So far, four records 
with a high evidence value have been discovered. 
These include records by Jindřiška Bílková, 
Ondřej Lepík, Anděla Němcová and Jan Bílek. 
Each of the records is written in another form 
and by personalities from different social layers 
with different intellectual abilities. The submitted 
information has a very strong subjective and 
objective layer and reflects the phenomenon of 
the production of belts from several different 
perspectives. At present Marie Dudová draws 
on the tradition of chroniclers in Metylovice and 
records her reminiscences of school and the 
fates of all her neighbours.
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Príspevok je založený na  výskume, ktorý 
bol súčasťou mojej dizertačnej práce Sta-
roba a starnutie v autobiografiách a živo-
topisných zápiskoch (na príklade Bratisla-
vy a Viedne na prelome 20. a 21. storočia) 
obhájenej na Ústave etnológie SAV v Bra-
tislave. Zaoberám sa v  ňom autobiogra-
fiami ako prameňmi pri výskume staroby: 
teda pôvodom pramenného materiálu (ar-
chívmi, zbierkami a spôsobom získavania 
autobiografií, denníkov a  životopisných 
zápiskov). Pokúšam sa nájsť priamy sú-
vis s  tradíciami autobiografického písa-
nia či tradíciou písania vôbec v Rakúsku 
a na Slovensku. Ďalej sa venujem špeci-
fikám životopisných zápiskov o  starobe 
a starnutí a  témam, ktorými sa ich autori 
a autorky zaoberajú. 

AUTOBIOGRAFIE VO VIEDNI A V BRATISLAVE
Písanie autobiografií predovšetkým 
s cieľom vytvorenia rodinnej tradície a po-
vedomia bolo a je v meštianskych vrstvách 
pomerne bežnou praxou. Ale aj v iných mi-
lieu existovala táto stratégia ako možnosť 
uchovania a  tradovania špeciálnych zna-
lostí, vedomostí a zručností. Pozostalosti, 
ako listy, denníky, obrazy, autobiografické 
zápisky a  podobne bolo v  Rakúsku zvy-
kom archivovať najmä v prípade osobností 
verejného života. Životné spomienky ta-
kýchto osôb, najčastejšie politikov, umel-
cov alebo vedcov, sa sústredili predovšet-
kým na ich rolu v rámci spoločnosti. Spo-
ločenské vedy s  historickým zameraním, 
ktorých náplňou bol pôvodne výskum pre-
dovšetkým týchto „veľkých mužov“ a  ich 
vplyvu na  spoločenské dianie, sa preto 
zaoberali aj podobnými autobiografickými 
textami. V súvislosti s postupným vývojom 
v  spoločenských vedách v  nemecky ho-
voriacich krajinách a pod vplyvom opráv-
nenej kritiky nacionalistického a pozitivis-
tického prístupu v historiografii sa zmenil 
i záujem o autobiografie. Historici, ktorí sa 
zaoberali dejinami každodennosti a naprí-
klad i históriou žien, sústredili v súvislosti 
s nedostatkom iných prameňov svoj záu-
jem na autobiografické texty príslušníkov 
a  príslušníčok robotníckej triedy či tzv. 
podroľníckych vrstiev1 a iných skupín sto-

AUTOBIOGRAFICKÉ TEXTY 
S TEMATIKOU STAROBY 
V 20. STOROČÍ VO VIEDNI 
A BRATISLAVE

Ľubica Herzánová
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jacich na  okraji spoločnosti. Na  prelome 
sedemdesiatych a  osemdesiatych rokov 
boli v Rakúsku založené prvé zbierky a ar-
chívy „populárnej autobiografiky.“2 

V roku 1983 založili vo Viedni archív “Do-
kumentácia životopisných zápiskov“, ktorý 
pravidelne publikuje vybrané autobiogra-
fické texty. Prvé publikácie z edície „Damit 
es nicht verloren geht“ („Aby sa to nestra-
tilo“) sa sústredili na archaické životné prí-
behy ľudí z už spomínaných podroľníckych 
vrstiev, ako napríklad paholkovia, slúžky 
a pod., ktoré zobrazovali tvrdosť ich kaž-
dodenného života. Tento typ autobiogra-
fií vtisol pomerne silnú pečať celej edícii, 
ktorá sa jej dodnes celkom nezbavila nap-
riek tomu, že medzičasom boli publikova-
né mnohé veľmi rôznorodé autobiografie. 
V každom prípade má archív, ktorý pravi-
delne uverejňuje v rôznych médiách výzvy 
na písanie spomienok i na nejakú konkrét-
nu tému (začiatky elektrifikácie v Rakúsku, 
spomienky na  železnicu a pod.), či rozo-
siela ich už známym autorom, s  ktorými 
spolupracoval v  minulosti, výrazný vplyv 
na spôsob, akým bývajú rozprávané život-
né príbehy. Prostredníctvom tejto edície 
sa vytvárajú šablóny alebo modely, ktoré 
ovplyvnili tých autorov, ktorí prišli do styku 
s  archívom či jeho publikovanými zbier-
kami. Pre iných predstavovala samotná 
existencia edície motiváciu pre napísanie 
celej autobiografie či kratších autobiogra-
fických textov.

Hovoriac o situácii vo Viedni musím spo-
menúť i  „Sammlung Frauennachlässe“ 
(zbierka „Pozostalosti žien“), ktorá bola 
založená v  roku 1989. V  súvislosti s  vý-
stavou s  tematikou ženského volebného 
práva prišli jej organizátorky na to, že ženy 
síce často píšu o  svojich životoch v  tex-
toch, ktoré majú rôzne formy, no zriedka 
bývajú ich autobiografie uverejnené alebo 
sa stávajú súčasťou nejakých archívnych 
zbierok. Práve preto bola založená zbier-
ka, ktorá sústreďuje rozličné médiá se-
bareflexie žien, ako sú napríklad obrázky, 
fotografie, listy, denníky, kalendáre a  po-
dobne. 

V súčasnosti je pre bádateľov, ktorí sa za-
oberajú biografiami alebo inými formami 
autobiografických textov, infraštruktúra 
na  Viedenskej univerzite pomerne dob-
re zabezpečená. Stalo sa teda akousi 
samozrejmosťou (musím priznať, že tak 
bolo i v mojom prípade), že pramene au-
tobiografického charakteru pochádzajúce 
z oboch archívov sú automatickou súčas-
ťou výskumov každodennosti.

Keďže autobiografií a životopisných zápis-
kov starších obyvateľov Bratislavy z 2. po-
lovice 20. storočia je v archívoch v Brati-
slave uložených málo, najviac textov som 
získala vlastným výskumom (uverejnila 
som výzvu k  písaniu autobiografických 
textov v  bratislavských Staromestských 
novinách, rozdávala letáky s  informáciou 
o mojej práci a prosbou napísať či poskyt-
núť už napísané texty napríklad v  čakár-
ni u  lekára v Mestskej časti Staré mesto, 
v  Jednote dôchodcov, v  niekoľkých Klu-
boch dôchodcov v Bratislave a pod.). Ale 
ani v  tomto prípade nebola odozva taká, 
akú by som si bola želala. Stretla som sa 
s  problémom, ktorý spomína i  sociológ 
a pracovník spomínaného viedenského ar-
chívu Günter Müller: pre mnohých prísluš-
níkov najstaršej generácie nie je písomný 
prejav adekvátnym spôsobom komuni-
kácie a  vyjadrovania ich myšlienok.3 Až 
na niekoľko výnimiek ľudia, ktorí reagovali 
na  moje výzvy, nechceli o  svojich zážit-
koch so starobou a  starnutím písať, boli 
skôr ochotní stretnúť sa a rozprávať sa so 
mnou. Súvisí to sčasti s faktom, že autobi-
ografické a denníkové reflexie mimo hor-
ných vrstiev spoločnosti nemajú na území 
Slovenska dlhšiu tradíciu. Príklady z  vie-
denských archívov však predstavujú „po-
pulárne autobiografie“ autorov/autoriek 
najrozličnejších povolaní i z roľníckych vrs-
tiev. Zdá sa teda, že v dvadsiatom storočí 
existuje rozličná tradícia písania v Rakúsku 
a na Slovensku.4 

Predpokladám, že určitú rolu v tradícii pí-
sania, a teda i pri chýbajúcich autobiogra-
fických textoch, zohráva i pomerne vyso-
ká miera analfabetizmu v niektorých regió-
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noch Slovenska, ešte počas 20. storočia. 
Hoci obyvatelia mesta Bratislava v druhej 
polovici 20. storočia, teda skupina, ktorej 
autobiografické texty boli pre mňa dôleži-
té, s  veľkou pravdepodobnosťou nebola 
analfabetmi, tradícia písania v širšej spo-
ločnosti s písaním autobiografických tex-
tov súvisí. K zneisteniu písomného prejavu 
prípadných autorov/autorky autobiogra-
fických zápiskov mohlo prispieť i niekoľko 
jazykových reforiem v 20. storočí.

Nezodpovedaná zatiaľ ostáva i  otázka 
vplyvu komunistického režimu na písomný 
autobiografický prejav obyvateľov Sloven-
ska. Vyzdvihovanie kolektívu a potlačova-
nie individuality nevytváralo priaznivé pro-
stredie pre individuálnu písomnú reflexiu 
(azda s  výnimkou stručného životopisu 
s pevnou formou, ktorý bol súčasťou na-
príklad prihlášky na štúdium, do zamestna-
nia či do komunistickej strany). Malý počet 
publikovaných autobiografií v  2.  polovici 
20. storočia patril významným slovenským 
spisovateľom a národovcom 19.  storočia 
alebo osobám, ktoré režimu vyhovovali 
a mali slúžiť ako vzory pre komunistickou 
ideológiou vyzdvihovanú a  oslavovanú 
masu. Paradoxom ostalo, že táto masa 
podporu pre privátne „populárne“ živo-
topisné zápisky nedostala, keďže štát sa 
snažil o maximálnu kontrolu súkromného 
života svojich občanov. Zároveň do  pro-
blému pristupuje aj fenomén strachu, že 
akákoľvek písomnosť, písomný dokument, 
mohol byť s náležitými dôsledkami použitý 
či zneužitý ako dôkaz nepriateľského po-
stoja voči komunistickému režimu. Ak sa 
aj v mnohých meštianskych rodinách ako 
tichý protest písali „paralelné dejiny“ rodi-
ny, rodu, mestskej komunity i celej spoloč-
nosti, boli určené predovšetkým členom 
rodiny, nasledujúcej generácii, ako jedna 
z  možností uchovať kontinuitu hodnôt 
z obdobia pred rokom 1948.

Dalo by sa uvažovať i o hodnote autobio-
grafií a písomne zachytených spomienok 
v  spoločnosti vôbec5: zdá sa, že chýbaj-
úce písomné „populárne autobiografie“ 
v archívnych inštitúciách súvisia i s nedo-

statočným záujmom o  ne, ako o  možné 
pramene pre výskum v rámci vied o spo-
ločnosti a človeku na Slovensku.

AUTOBIOGRAFICKÉ TEXTY 
O STARNUTÍ A STAROBE
Pri príležitosti vyhlásenia OSN roku 1999 
za Rok staršieho človeka vznikol v archí-
ve Dokumentácia životopisných zápiskov 
projekt „Alter(n) im 20. Jahrhundert“ (Sta-
roba/starnutie v 20. storočí), ktorého úlo-
hou bolo zozbierať nové texty. Po uverej-
není výziev v  dvoch  časopisoch “Unsere 
Generation“ a  „Unser Wien“ v  roku 1998 
prišli v priebehu niekoľkých mesiacov de-
siatky listov s rôznymi textami, ktoré sa tý-
kali staroby a starnutia. Boli veľmi rôzno-
rodé: niektorí autori/autorky písali o téme 
celkovo, iní sa sústredili len na  niektorý 
z aspektov, ďalší poslali celý svoj životný 
príbeh, denníkové záznamy alebo úryvky 
z korešpondencie. 

O  charakteristike autobiografií ako pra-
meňov pre výskum dejín každodennosti 
v 20. storočí píšem na  inom mieste.6 Pre 
súbor autobiografických textov o starobe 
a  starnutí však okrem toho existujú urči-
té špecifiká, ku ktorým patrí už  samotná 
téma starnutia a života v starobe. Autori/
autorky autobiografií sa snažia dať zmysel 
svojmu životu v  minulosti, je ale dôležité 
a  oveľa ťažšie dať svojmu životu zmy-
sel v  súčasnosti, teda v  starobe, najmä 
pri uvedomení si blížiaceho sa konca ži-
vota. Aspekt životnej perspektívy, vzťah 
k  budúcnosti, „který je ve  své podstatě 
aktivizačním princípem životní dráhy“ 7 sa 
s pribúdajúcim vekom mení. V starobe už 
nejde o budovanie vlastného života, o or-
ganizáciu životnej dráhy, ale predovšet-
kým o organizáciu súčasného žitia. Josef 
Alan považuje starobu za obdobie, keď už 
nie je šanca začínať odznovu, ako obdobie 
„premárnených šancí“, ktoré v sebe nesie 
určitú ťažobu sklamaní, ktoré ústia do izo-
lácie. „Tento rezignační rozměr, vyvolaný 
nepoměrem mezi dlouhou biografií a krát-
kou perspektivou, se projevuje v  mnoha 
podobách – od  kultu dětství a  návratu 
k jeho idealizovaným hodnotám přes různé 
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formy misantropie až k druhému pólu, kte-
rý představují ‚hlubinné pocity‘ životních 
obav, depresí, pasivity.“ 8 

Myslím si ale, že sa v tejto súvislosti nedá 
hovoriť o najstaršej generácii ako o jednej 
homogénnej skupine a je dôležité rozlišo-
vať autorov/autorky autobiografických tex-
tov podľa veku na tzv. „mladých starých“ 
(60-70 ročných) a  „starých starých“ (nad 
80 rokov), keďže ich perspektívy sa odli-
šujú. Navyše netreba zabúdať ani na  in-
dividuálne prežívanie staroby, ktoré nie je 
možné rozdeliť podľa presných vekových 
hraníc. Nemožno teda predpokladať, že 
všetci ľudia v istom veku sa budú správať 
rovnakým spôsobom.9

Okrem „rezignačného rozmeru“ sa príklon 
k  udalostiam minulým spája ešte s  jed-
ným momentom: autobiografické zápisky 
všeobecne vznikajú zväčša v  pokročilom 
veku a v mnohých prípadoch v rodinnom 
kruhu, kde rodina je zároveň i adresátom 
autobiografických textov. Na  základe tej-
to motivácie pre napísanie autobiografie 
sa najnovšie udalosti, ktoré starý človek 
tak či tak prežíva v kruhu rodiny, teda ži-
votu, situácii v starobe venuje menšia po-
zornosť ako napríklad zážitkom z detstva 
a mladosti, osobným skúsenostiam počas 
rokov vojny a strádania, či informáciám si-
ahajúcim do  ešte ďalšej minulosti rodiny 
(pôvod, predkovia...).10

Pokúsim sa krátko zhrnúť jedno špecifi-
kum autobiografických textov o  starobe 
a starnutí: s vekom rastie dôraz na hodno-
tu vlastnej skúsenosti, a preto na význam 
minulosti. Tematizovať neskoršie fázy ži-
vota je teda v  autobiografiách pomerne 
netypické, keďže sa autori/autorky v  po-
pulárnom autobiografickom písaní v  role 
expertov11 snažia zachytiť v  prvom rade 
to, na čo by sa mohlo zabudnúť. Staroba 
ako jeden z úsekov života a napríklad pre-
sídlenie do domova dôchodcov i opisy ži-
vota v ňom sa v autobiografiách spomína-
jú najmä pre pocit úplnosti vymenovaných 
údajov a životných úsekov.12 

Aj keby sa na prvý pohľad mohlo zdať, že 
teda o starobe niet o čom písať, zápisky 
o živote v rokoch staroby skrývajú v sebe 
oveľa väčší potenciál konfliktu, náboj súvi-
siaci s aktuálnym prežívaním a príbehy sú 
viac konkrétnejšie. S konkrétnymi príbehmi 
opisujúcimi zmeny v živote v súčasnosti – 
napríklad „vytrhnutie“ z dovtedajšej život-
nej dráhy, či už odchodom do dôchodku, 
smrťou manželského partnera alebo naru-
šením rytmu všedného života chorobou, 
obmedzenou pohyblivosťou a pod. súvisí 
ďalšie zo špecifík autobiografických tex-
tov o starnutí a starobe. Autori/autorky bez 
ohľadu na vek sa vyjadrujú prevažne v „ja“ 
perspektíve. Ako som už uviedla, v tomto 
úseku života je oveľa ťažšie a neobvyklej-
šie ako spomínať na minulosť, rozmýšľať 
o aktuálnej osobnej situácii, o momentál-
nom stave, osobných predstavách, žela-
niach a  túžbach a ešte väčšou výzvou je 
o  tom všetkom písať. Ak sa starý človek 
intenzívne zaoberá starobou a  starnutím, 
prináša to so sebou možno aj množstvo 
nepríjemných aktuálnych zážitkov, na kto-
ré ešte nestačil zabudnúť. Iným spôsobom, 
ako sa autori a autorky autobiografických 
textov o starobe zvyknú vyrovnať s neprí-
jemnými zážitkami, je potom rozprávanie 
o  vlastnom živote v  starobe formou po-
viedky, v tretej osobe alebo využitie iden-
tity kolektívu, či opisovanie života iných 
starých ľudí, najčastejšie ešte starších ako 
autori či autorky samotní.

Vnímanie mnohých situácií ako problémo-
vých zo strany autorov/autoriek autobi-
ografických textov o starobe súvisí s  ve-
rejnou debatou o starnúcej populácii, kde 
sa prudko sa zvyšujúci počet príslušníkov 
najstaršej generácie, ktorý nemá v histórii 
obdobu, nazýva „krízovým fenoménom“. 
Médiá venujú starým ľuďom pozornosť 
predovšetkým vtedy, ak ide o prerozdeľo-
vanie ekonomických prostriedkov v súvis-
losti s dôchodkovými reformami, zdravot-
nou starostlivosťou a  šetriace opatrenia. 
Starší a starí ľudia sú v tejto súvislosti na-
zývaní „problémovou skupinou“; staroba je 
prevažne vnímaná ako problémová situá-
cia, ktorá sa spája so samotou, chudobou 
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a  chorobou. Aj keď oni samotní sa cítia 
byť málokedy priamo oslovení či prizvaní 
k  spolupráci, verejná diskusia ovplyvňuje 
ich vnímanie samých seba a ich pocity.

S  oboma predchádzajúcimi špecifikami 
autobiografických textov o starobe a star-
nutí súvisí i  nasledujúce. Kým pri iných 
témach sa situáciu, akú zažili oni, snažia 
porovnávať s  podobnými zážitkami, ako 
ich poznajú z  rozprávania rodičov či sta-
rých rodičov, pri písaní o starobe a starnutí 
to tak nie je, ide o každodenne prežívanú 
prítomnosť. Možnú súvislosť by sme mohli 
nájsť i v skutočnosti, že fáza života po od-
chode do  dôchodku, po  skončení aktív-
nej pracovnej činnosti, je historicky veľmi 
mladý fenomén. Neexistuje žiadny model, 
príklad, vzor, podľa ktorého by sa dalo ori-
entovať, nemá zmysel hľadať návod na ži-
vot v starobe. 

Historik Arthur E. Imhof nazýva starobu 
v  súčasnosti „vyhratými, či získanými ro-
kmi“. Vypočítal, že okolo roku 1900 prežil 
človek na  zemi asi 440  000 hodín, ktoré 
si životne dôležité činnosti (jedenie, pitie 
a spanie), práca a voľný čas delili približne 
na rovnaké tretiny. Dnes trvá život človeka 
asi 700 000 hodín, pričom práca a nutné 
činnosti svoj podiel na trávení času nezvý-
šili – na  rozdiel od  voľného času. Podiel 
voľného času na  ľudskom živote sa teda 
podstatne zvýšil, čo poskytuje pomer-
ne široký priestor na  individuálny spôsob 
života. Súčasnej najstaršej generácii sa 
ponúka také množstvo rôznych životných 
štýlov, že sa musia pokúšať o neustálu re-
orientáciu.

TÉMY, O KTORÝCH PÍŠU AUTORI A AUTORKY 
AUTOBIOGRAFICKÝCH TEXTOV O STARNUTÍ 
A STAROBE 
Hlavné témy, ktorým sa venujú autori 
a autorky, sú napríklad pocity pri odchode 
do  dôchodku, pri opustení zamestnania 
a pravidelného pracovného rytmu. Autori 
a autorky riešia problém čo robiť s prekva-
pujúco veľkým množstvom „voľného času“, 
ako sa mení denný cyklus v starobe. Ako 
sa dá vyrovnať s obmedzenými finančnými 

prostriedkami, ktoré dostáva starý človek 
v dôchodkovom veku, píšu o nespravodli-
vom uskromňovaní sa, alebo sú spokojní 
s tým, čo dostávajú a majú. Niektorí nao-
pak pozitívne vnímajú „získaný“ čas, kto-
rý využívajú napríklad na  usporiadanie si 
a písanie spomienok, či prácu v záhrade, 
ktorú môžu kedykoľvek odložiť, ak už ne-
vládzu, lebo si uvedomujú, že na ňu budú 
mať čas v nasledujúci deň.

Autori a  autorky reflektujú sociálne zme-
ny a  politické udalosti pomerne zriedka, 
ako som už som už spomínala, podobné 
reflexie nájdeme najmä u mužských auto-
rov. Do  tejto oblasti by som zaradila po-
rovnávanie javov v  súčasnej spoločnosti, 
na ktoré cítia potrebu reagovať, či prípad-
ne ich samotnú aktivitu alebo pasivitu vo 
veciach verejných. Práve tu majú autorky 
a autori tendenciu porovnávať s minulos-
ťou, ktorá sa z vyššie spomínaných dôvo-
dov zväčša javí ako prijateľnejšia, lepšia, 
vhodnejšia. Do popredia sa často dostáva 
tzv. „téma života“, teda myšlienka, spo-
mienka na  nejaký nevyriešený problém, 
s ktorým sa autor či autorka stretli počas 
svojho života, a  ktorá sa  vracia, možno 
v novom svetle a autor/autorka nachádza 
nové riešenia, alebo aj nie. 

V autobiografických textoch nájdeme spo-
menuté rôzne prejavy zbožnosti: od vrúcnej 
modlitby cez písanie nábožných veršov až 
po  modlitbu, ktorá pomáha organizovať 
priebeh dňa a prípadnú návštevu kostola 
aj ako náplne dňa a súčasť tzv. ritualizá-
cie každodennosti.13 Autori a autorky píšu 
o zbožnosti a viere, ktorej prejavy sa stup-
ňujú s vedomím blížiaceho sa konca, alebo 
spomínajú úspešnú i menej úspešnú sna-
hu nájsť vo viere oporu, či naučiť sa veriť, 
ako odporúčanie pre pozitívne vnímanie 
staroby a východisko zo spomenutých de-
presívnych či melancholických stavov ale-
bo pocitov. Do tejto tematickej skupiny by 
som zahrnula i prípravu na smrť, vyrovná-
vanie sa s úmrtím blízkych osôb, priateľov 
a rodinných príslušníkov. Tému blížiacej sa 
smrti spomínajú autori a autorky len veľmi 
zriedka.
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Generačné vzťahy a rodina sú ďalšou té-
mou, ktorou sa autori/autorky autobiogra-
fických textov zaoberajú, najmä vzťahmi 
vo vlastnej rodine, teda vzťahmi k deťom, 
vnúčatám a  pravnúčatám. Prejavuje sa 
snaha o  vyrovnané vzťahy z  ich pohľadu 
idylické, ktorá nie je vždy naplnená. Jed-
nou z tém súvisiacich s generačnými vzťa-
hmi je i téma finančnej pomoci a spoluprá-
ce ako i dedenie majetku. Do tejto tema-
tickej oblasti spadá i  zamýšľanie sa nad 
starostlivosťou o starých ľudí všeobecne, 
ale i  konkrétna situácia samotných auto-
rov a autoriek; niektorí nechcú byť na ťar-
chu svojej rodine a  majú snahu postarať 
sa o seba sami, iní očakávajú starostlivosť 
od mladšej generácie v rodine. 

Často opisovanou témou je vnímanie sta-
roby v  súvislosti s  telesnými zmenami. 
Niektorí autori a  autorky len rezignovane 
opisujú postupne miznúce fyzické sily, 
iní sa ironicky vyjadrujú o  náhlej potrebe 
poobedňajšieho spánku a  ďalší sa sťa-
žujú na čoraz častejšie návštevy u  lekára 
a zhoršujúci sa zdravotný stav, ktorý zna-
mená vážny zásah do dovtedajšieho prie-
behu ich života. K vážnej chorobe sa sta-
vajú autori a  autorky najčastejšie dvoma 
spôsobmi – vnímajú ju ako moment, keď 
si prvý raz uvedomia svoj vysoký vek, ale-
bo naopak ju vôbec nedávajú do súvislosti 
s  vekom. Zhoršený fyzický stav je jednej 
skupine na ťarchu i v strachu, aby oni sami 
neboli na ťarchu niekomu inému. Iná sku-
pina ho vníma skôr ako dôkaz nedosta-
točnej vybavenosti napríklad dopravných 
prostriedkov, občianskych budov a  ne-
dostatočne tolerantného postoja svojich 
spoluobčanov. Kvôli strachu a  neistote, 
ktoré vyplývajú zo slabšej fyzickej kondí-
cie, sa niekedy sami odsudzujú na pobyt 
medzi štyrmi stenami a sociálnu izoláciu. 
Už samotný pocit, že nestíhajú držať krok 
so všeobecným tempom okolitého sveta 
ich znepokojuje a spôsobuje neistotu. Ďal-
ším problémom, ktorý súvisí s  fyzickým 
vzhľadom človeka, je kult mladosti a krá-
sy. Autori a autorky o ňom píšu rozličnými 
spôsobmi – od rozčuľovania sa nad vrás-
kami, cez ironickú sebakritiku až po prísnu 

disciplínu v odievaní a telesnej hmotnosti. 

Hoci rodové rozdiely sú badateľné pri 
všetkých spomínaných témach, asi najvi-
ac sa prejavujú v témach, ktoré sa týkajú 
odchodu zo zamestnania, novej organizá-
cii času na dôchodku a výrazne vo vzťahu 
k vlastnému telu.

Autobiografie, denníky a  životopisné 
zápisky obsahujú dve základné roviny: 
na  jed nej strane odrážajú historicko-spo-
ločenskú skutočnosť, na druhej subjektivi-
tu svo jich tvorcov. V prvej časti príspevku 
som sa pokúsila ukázať, že spoločenský 
vývoj sa odráža i v tradícii písania a ucho-
vávania autobiografických textov. Špe-
cifiká autobiografických textov o  nega-
tívnych, ale i  pozitívnych skúsenostiach 
a  zaobchádzaním s  vlastným starnutím  
v Bratislave a vo Viedni zase v druhej časti 
môjho príspevku predstavujú zamyslenie 
sa nad tým, aký rôznorodý môže byť život 
príslušníkov najstaršej generácie v oboch 
mestách. Autori a  autorky načrtávajú vo 
svojich textoch rôzne druhy problémov, 
s  ktorými sa pri starnutí stretli, rovnako 
množstvo rozličných riešení problémov, 
ako aj reakcie na  bežné obrazy a  pred-
stavy o  starobe v  spoločnosti. Mojou 
úlohou pri výskume bolo objaviť v  nich 
spoločné a  všeobecné štruktúry, ktoré 
stoja nad subjek tívnym prežívaním a majú 
histo ricko-spoločenský význam, pretože 
i podľa slov Hansa Blaumeisera „spojitosti 
medzi typickými biografiami a prepojenosť 
medzi jednotlivými životnými osudmi a ich 
vše obecným spoločenským a  politickým 
rámcom sú rozhodujúcimi krokmi k  ve-
deckému zovšeobecňovaniu.“ 14 

Príspevok vznikol s  podporou grantu 
„Naratívna každodennosť v  kontexte his-
torických zlomov v  Česku (a) Slovensku 
po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu 
dynamiky vývoja hodnôt“, projekt VEGA 
2/6059/26 
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POZNÁMKY
1 Pozri HERZÁNOVÁ, Ľ. c.d., 1999.

2 Ide o autobiografie „...neprofesionálnych au-
torov a autoriek, ktorí nepochádzajú z vrchných 
či intelektuálnych vrstiev, ale zo spodných vrs-
tiev s nižším vzdelaním.“ (WARNEKEN, J. c.d., 
1985, s. 8).

3  MÜLLER, G. c.d., 1997, s. 335.

4 Pod písaním, pisateľskou tradíciou rozumi-
em vytváranie akýchkoľvek písomností v naj-
širších vrstvách obyvateľstva – či už ide o ko-
rešpondenciu, hospodárske denníky, zápisky 
v kalendároch, osobné denníky, autobiografie 
a podobne, čo znamená skúsenosť s formuláci-
ou nejakého textu.

5 Pre literárnu vedu, teóriu a históriu neboli 
predmetom záujmu, keďže sa tieto diela zastavili 
na polceste medzi „ústnosťou“ (ústnym poda-
ním, vyjadrením) a literárnosťou (HLÔŠKOVÁ, 
H. c.d., 1998, s. 91). Folkloristika však prijala 
výzvu a zahrnula autobiografické texty do sféry 
svojho záujmu. Výskumy folkloristov tak pris-
peli k rozvoju neprofesionálnej písomnej tvorby 
v dedinskom prostredí.

6 Pozri HERZÁNOVÁ, Ľ. c.d., 2003.

7 ALAN, J. c.d. 1989, s. 51.

8 ALAN, J. c.d. 1989, s. 391.

9 Pozri viac v HERZÁNOVÁ, Ľ. c.d., 2005. (a)

10 MÜLLER, G. c.d. 2000, s. 192.

11 Expertom sa v tomto prípade môže cítiť 
každý dlho žijúci človek, spomínanie sa pova-
žuje za charakteristickú „činnosť“ starých ľudí. 
Dokonca aj zdravotné postihnutie starého člo-
veka nie je expertíze na prekážku a poskytuje 
mu z jeho pohľadu uplatnenie aj v posledných 
fázach života.

12 S podobnou situáciou sa stretol aj David 
Thompson pri hľadaní autobiografií a denníkov, 
ktoré by obsahovali reflexie staroby z 19. sto-

ročia. „Old age rarely sems to be regarded by 
a writer as interesting in itself: i tis relevant 
above all as influence on a young, new life, and 
never as the culmination of life“ (citované podľa 
JOHNSON, P. c.d., 1998, s. 17).

13 „Ritualizáciou každodennosti“ nazývam 
presné časové rozdelenia, ktoré pôsobia ako 
akási osnova usporiadania dňa. Podľa mňa ide 
o uvedomelé, ale i o neuvedomelé dodržiavanie 
stabilného priebehu dňa, ktoré v prvom rade vy-
plýva z neistoty týkajúcej sa možnej dĺžky života 
človeka. Východiskom pre starých ľudí je sú-
stredenie sa na kratšiu časovú jednotku – deň. 
Navrhla som termín „ritualizácia každodennos-
ti“, kde mám na mysli termín rituál, ktorý spája 
použitie v rovine psychologickej i antropologic-
kej.

14 BLAUMEISER, H. et alia (zost.), c.d. 1988, 
s. 23.
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Roku 1794 zažil svůj okamžik slávy Johann 
Walter, c. k. kontrolor nápojného. Zvolili ho 
prvním střelmistrem prostějovské Střelec-
ké společnosti!1 Když však nastaly dny 
všední a on se hodlal vrhnout na svěřené 
povinnosti, zděsil se. Ocitl se bez opory 
v  bludišti nepořádků a  nejasností, zcela 
neslučitelném s  prestižním měšťanským 
uskupením. Protože však šlo o  člověka 
nejen ambiciózního, ale také schopného, 
zodpovědného a prozíravého, začal situa-
ci okamžitě řešit. Měl nepochybně ke stře-
lectví a  jeho tradicím opravdovou úctu, 
nepostrádal smysl pro prezentaci i  repre-
zentaci. Nejspíš si dokázal připustit funk-
cionáři ne vždy preferovanou myšlenku, že 
jako čelný představitel přebral svůj díl zod-
povědnosti za stav svěřeného díla, a záhy 
také pochopil, že tristní postavení, v němž 
se ocitl on, by mohlo provázet každé další 
předávání funkce.

To podnítilo jeho rozhodnutí zanechat 
nástupcům soupis pravidel společnosti – 
z kontextu není zcela jasné, zda šlo o ta, 
jež se mu podařilo zrekonstruovat, nebo 
ta, jež považoval za akutně aktuální. A pro 
informaci, ale zřejmě též pro posílení, lépe 
řečeno utvoření povědomí historické kon-
tinuity – a možná také proto, aby se trochu 
pochlubil – přidal přehled hlavních událos-
tí, jež společnost formovaly pod jeho vede-
ním. Oba celky nazvané „Richtschnur und 
einige Merkwürdigkeiten de a[nn]o [1]794” 
osobně zanesl do nově založené „Grund-
buch”, jež se měla napříště stát součástí 
střeleckého inventáře.2 Šťastnou shodou 
okolností nejsme při obdivu výsledků jeho 
díla omezeni jen na samochválu – ta, jak 
praví přísloví, často páchne. Podařilo se 
objevit i  další, a  celkem sdílné svědky. 
Počátek a závěr jeho fukčního úbdobí vý-
mluvně charakterizují dva pozoruhodné 
střelecké terče.3

Panu Walterovi je třeba dát za  pravdu, 
že momentální stav střelecké společnos-
ti musel být dost neutěšený. Při vší úctě 
k  výsledkům jeho snažení budí údiv, že 
za  základní dokument považoval listi-
nu starou v  té době pouhých čtyřicet let. 

DVOJÍ SVĚDECTVÍ 
O USILOVÁNÍ 
DBALÉHO STŘELMISTRA 
(PROSTĚJOV 1794–1799)

Michaela Kokojanová
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Přitom první známé stanovy doprová-
zené nejmilostivějším povolením knížecí 
vrchnosti, jejichž vydáním dnes datujeme 
oficiální vznik společnosti, sepsali roku 
1698.4 Kořeny společnosti sahají mnohem 
hlouběji, minimálně do roku 1494.5 Co za-
vinilo takový propad a zda zapomnění bylo 
opravdu tak hluboké, jak se nám jeví, patří 
k otázkám jak pro další výzkum střelectví 
v Prostějově, tak pro výzkum vývoje priorit 
prostějovské měšťanské společnosti. Jis-
té je, že pro nástupce našeho střelmistra 
zbylo ještě dost práce, a jen díky alibi řád-
ků jeho pamětí víme, že pan Walter v rámci 
svých možností udělal zjevně maximum.

Zmíněná „startovní“ listina z  roku 1754 
vzešla z c. k. místní ekonomické vyšetřo-
vací komise. Přinesla střelcům potvrzení 
pravidelné roční subvence ve výši 25 zla-
tých, kterou mohli využít dle vlastního uvá-
žení při posvícenských střeleckých slav-
nostech.6 Částku vyplácel důchodní úřad 
města Prostějova, ovšem jen za  před-
pokladu, že o příspěvek střelci úřad kaž-
doročně požádali – stačilo podání ústní. 
Svým nástupcům zanechal pečlivý pan 
Jan též vzor formuláře pro převzetí dota-
ce.

Zápisy pokračují ne právě uspořádaně 
sepsanou směsí různých událostí a  pra-
videl – na papír je zřejmě řadily autorovy 
asociace při následné rekapitulaci dějů. 
Pořádkově-policejní opatření dokumentu-
jí, jak silné byly ve městě obavy z toho, že 
uživatelé nebezpečných zbraní omezí, ne-
li přímo ohrozí spoluobyvatele, že budou 
z  pozice povýšené síly chtít diktovat svá 
pravidla a narušovat řádný chod obce.

Sympaticky působí ochota původce 
upozornit na  mimořádné činy jeho před-
chůdců („so verdienet es der Nachwelt 
vorgemerket zu werden”). Navíc jen díky 
jeho oslavné glose např. víme, že už před 
rokem 1780 se střílelo z  dřevěné boudy 
umístěné v  parkánu městských hradeb 
proti knížecímu domu, a že v tomto roce ji 
díky mimořádné finanční obětavosti dvou 
vysoce postavených členů společnosti (šlo 

o radního a městského děkana) nahradila 
kamenná střelnice.

Hned při prvním popisu konfliktu „nečle-
nů” se střelci se neubráníme dojmu, že 
základem nesvárů byly na  jedné straně 
závist, řevnivost a vypočítavost, na druhé 
povýšenost, trocha schlomperei – a  truc. 
Pan Jan svědomitě vypočítává argumen-
ty, jimiž odpůrci střelců nejspíš pravidelně 
bombardovali zodpovědné úřady. Ačkoli 
stížnosti na  možná nebezpečí plynoucí 
z  provozu střelnice pro obyvatele okolní 
zástavby, kolemjdoucí a  soukromý ma-
jetek, výhrady proti hluku aj. prohlásil 
rezolutně za  neodůvodněné tlachy (Ge-
schwäz), a  za  pravdu mu v  zásadě dala 
komise ustavená krajským úřadem, přece 
společnost přistoupila na  sérii utužených 
bezpečnostních opatření. Příklon k diplo-
matickému postupu cílil evidentně na ob-
novení konsensu s  mateřským městem, 
který byl pro obě strany důležitý.

Úspěšné zvládnutí nepříjemné situace pak 
našlo výraz též ve  velkém reprezentativ-
ním střeleckém terči určeném pro hodové 
střelby, smluvně dotované městem (viz 
výše).7 Obraz představuje okolí farního 
chrámu, nápis si pochvaluje, že na posví-
cení město vydává jen to nejlepší.

Ale hned v  následujících dvou letech se 
mělo ukázat, že „bezpečnost práce“ ne-
radno brát na  lehkou váhu. Roku 1795 
zbloudilá střela údajně poranila do  kole-
ne dvanáctiletého výrostka, přihlížejícího 
ze zdi přilehlé sladovny dění na  střelnici. 
V  průběhu vyšetřování však poškozený 
Honzík nedovedl nařčení řádně prokázat. 
Nakonec nabylo vrchu mínění, že se chla-
pec zmrzačil jinde, a střeleckou nehodu si 
vymyslel. Přesto představení společnosti, 
prý z pouhého soucitu a protože šlo o dítě 
chudých rodičů, rozhodli, že střelecká po-
kladna uhradí nejen náklady léčby (9 zl.), 
ale navrch přidá 15 zlatých. Za  dobrotu 
na žebrotu – chlapcovi zástupci se jali ha-
mižně požadavky stupňovat takovou mě-
rou, až se nakonec krajský úřad rozhodl 
započaté řízení zastavit.



257

SUPLEMENTUM

Při královských střelbách roku 1796 se 
nešťastnou náhodou samovolně spus-
til  moždíř uložený v  prostoru za  terčem 
právě v okamžiku, kdy cílník manipuloval 
s  terčovým mechanismem.8 Muže za-
sypaly odražené úlomky zdi a  způsobily 
mu 94 zranění, z  toho dvě ve  slabinách 
vážná.9 Krajský úřad poté sice doporučil 
další úpravu bezpečnostních předpisů, ale 
kupodivu souběžně zrušil příkaz zkrácení 
hodových střeleb na  tři dny, jenž střelce 
omezoval po zmíněném konfliktu s před-
měšťany z roku 1794. Navíc se i na hodo-
vé střelby rozšířilo povolení obchodovat 
voskem, marcipánem a perníkem, vydané 
původně jen pro střelby hlavní.

Zdá se, že úsilí o rehabilitaci střelectví za-
čalo nést první ovoce. Pozměněný postoj 
úřadů však sotva způsobil bezpečnostní 
argument, jenž v pamětech rázně uzavřel 
rok 1796: Střelci přece odedávna přispívají 
ze své pokladnice dvěma zlatými na chór 
a  kněze účinkující při mši s  „musicalis-
chen Litanii“. Andělu Strážnému se při ní 
dostává díků za  ochranu všech a  všeho 
se střelnicí souvisejícího. A  ke  členským 
povinnostem patří pilná účast při této bo-
hoslužbě!

Dovolili bychom si spíš vsadit na poznání 
vyšších míst, že v prostějovských střelcích 
vyrůstá nejen městu, ale i monarchii loajál-

Královský terč Antona von Vettera z roku 1799, malba na dřevě. Fotoarchiv autora.
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ní opora. Hned na počátku roku, jati patri-
otickým zanícením, slíbili vypravit z vlast-
ních prostředků (a  pokud se nenajdou 
ve střelecké pokladnici, tak i ze své kapsy) 
dva pěšáky do napoleonských válek, které 
tolik trápily „dobrého císaře Františka II.“ 
a „uvedly ve zděšení samotnou Vídeň“. Jak 
se během roku vyvíjela personální situa-
ce společnosti a měnil stav její pokladny, 
do září ještě podmínky smlouvy minimálně 
třikrát upřesňovali, aby eliminovali možné 
problémy při plnění svých závazků.10

Zvyšování prestiže spolku se promít-
lo též v  aranžmá střeleckých podniků. 
Hlavní soutěže začínají nabízet „jako v  ji-
ných městech“ veřejnosti pastvu pro oko 

– dnešní terminologií: společnost usiluje 
o standard a zviditelňuje se. V sobotu 12. 
srpna 1797 prostějovští střelci poprvé ma-
šírovali ke královským střelbám slavnostně 
(„unter Tromppeten und Paucken Schall“) 
za zvuků libě znějící polní hudby („mit einer 
wohlklingenden Feld Musik“). Samozřejmě 
řádně vybaveni povolením akce od před-
stavitelů obce.

Hrdý organizátor zanechal i popis řazení, 
programu a trasy průvodu. Jde o nejstarší 
známý popis slavnostního pochodu střel-
ců v Prostějově. Pootevírá pohled do or-
ganizační struktury společnosti a tvořících 
se – nebo znovuoživovaných – zvyklostí: 
Účastníci střeleb se shromáždili u  střel-

Střelecký terč z obecní (hodové) střelby, Prostějov 1794, malba na dřevě. Foto Jan Pospíšil.
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mistra. Odtud průvod (Zug) vedený pra-
vým maršálem (král z  předchozího roku, 
kterému tato pocta příslušela, nebyl místní 
a  nemohl se zřejmě tentokrát zúčastnit) 
prošel náměstím v  pečlivě zrežírované 
formaci: Napřed kráčel pritschenmeister 
prezentující připravené odměny pro vítěze 
(Praemien) doprovázený šesti chlapci (Kna-
ben) třímajícími červenobílé vlajky (Fah- 
nen).11 Následoval dvojstup čističů zbraní 
(Putzer Knaben) s  terčovnicemi (Schei-
ben Röhren), za  nimi hudebníci s  bubny 
a dechovými nástroji. Samostatnou pozi-
ci si zasloužila bílá královská vlajka. Poté 
šli dva záložníci (Laufer Knaben), dva cí-
laři (Zillern) nesoucí pokladnici (Schützen 
Laade), dva písaři (Schützen Schreibern) 
se svými protokoly a konečně páni střel-
ci, opět v  párech. Před purkmistrovým 
domem vlajkonoši vzdali poctu („wurde 
mit denen Fahnen salutirt“), vše stanulo 
(„halt gemacht“), dechovka zahrála po-
chod („ein Aufzug geblassen“), a poté už 
se táhlo na  střelnici. Se stejnou parádou 
vedli po osmi soutěžních dnech do města 
nového krále. Kapela pak ještě poskytla 
střelecké pokladnici doprovod na  cestě 
do úschovy ke střelmistrovi.

Zatraktivnění společnosti se roku 1798 
promítlo ve  ztrojnásobení členské zá-
kladny – rozrostla se na  69 mužů.12 Pan 
střelmistr vyjádřil přesvědčení, že nováč-
ky povzbudily (animente) nové střelecké 
odznaky: lot těžké stříbrné růžky na prach 
(Pulwer Hörndl), které se na zelené pásce 
zavěšovaly do knoflíkové dírky.13 

„Pozoruhodná příhoda“ (Merkwürdige Be-
gebenheit) – tak eufemisticky označil pan 
Walter rozlad z dalšího roku – druhopláno-
vě potvrzuje, že se střelci již mohli občer-
stvovat ve vlastní hospodě (nebo alespoň 
v nějakém kiosku) přímo na střelnici. Vinný 
šenk si roku 1798 pronajal jeden ze střel-
ců, v  městském společenství ne právě 
zanedbatelného postavení (Großbürger). 
Termín splatnosti nájmu uplynul, a  stře-
lecká pokladna na  příjem z  pachtovného 
čekala marně. V následujícím roce dlužník 
nejenže pohledávku zapřel, ale ještě se 

na adresu upomínajícího střelmistra vyjád-
řil těmi nejurážlivějšími výrazy. Společnost 
se však za svého představeného postavila 
a žádala nekompromisně doplatek a omlu-
vu. Když si pak zatvrzelý hříšník bez nále-
žitého pokání dovolil nastoupit na srpnové 
řádné střelby, byl během nich za přítom-
nosti pana purkmistra jednomyslně vylou-
čen ze střelecké společnosti a  vyškrtnut 
ze střeleckého protokolu.14 

Královské střelby zahájené pak 18. srpna 
znamenaly další milník ve vzestupu pros-
tějovských střelců. Pan střelmistr, připra-
vující se už zřejmě na předání své funkce, 
považoval podobu těchto i  následujících 
volných střeleb právem za  natolik uspo-
kojivou, že jejich podrobnému popisu vě-
noval téměř šestinu rozsahu svých pamě-
tí. Vnímal jejich nádheru jako symbolické 
vyznění svého druhého funkčního období 
a názorný doklad proměn, jež společnost 
doznala za jeho vedení?

Královský titul získal suverénním zásahem 
středu terče muž velkého světa, který dob-
ře věděl, co se sluší a patří. Když Vysoce 
blahorodý pán pan Antonín hrabě von Vet-
ter, kanovník olomoucké dómské kapitu-
ly, arcijáhen a  infulovaný prelát moravský 
přebíral prémii 8 dukátů a královskou vlaj-
ku, oznámil Prostějovským své rozhodnutí 
uspořádat volnou střelbu a hned ji dotoval 
6 dukáty pro vítěze. Požádal ale o odklad 
podniku do 3. října, protože jím hodlal uctít 
též jmeniny „nejlepšího z císařů“ („unseres 
besten Kaisers“), což se v Prostějově se-
tkalo s nadšeným pochopením.

Přípravy svátečního dne musely být ná-
ročné a  následné zážitky velkolepé. Ře-
tězec slavnostních počinů zahájila v  jed-
nu hodinu po  poledni střelba z  moždířů. 
Ve čtyři podával pan kanovník svým stře-
leckým přátelům i ostatním střelcům přímo 
na střelnici svačinku.

O půl sedmé večer na počest pomazaného 
oslavence a hraběcího dobrodince (Best-
geber) střelnici velkolepě ozářily přes čtyři 
stovky svítilen (Lamppen).15 Světelný efekt 
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podpořila zvuková kulisa – nepřetržitá pal-
ba z moždířů se mísila s duněním bubnů, 
fanfárami trub a ustavičným provoláváním 
přítomného obyvatelstva a mládeže: „Vivat 
Franciscus! Vivat Graf Vetter!“ To vše ale 
mělo jen podtrhnout účinek pozoruhod-
né alegorické výzdoby, inspirované sta-
rým Římem, vymyšlené panem Adamem 
Entlem, kriminálním radou a  střeleckým 
komisařem.16

Na malém návrší proti střelnici vztyčili čtyři 
sáhy (tj. cca 7,5 metru) vysoký jehlan (Py-
ramide), snad prosvětlený (transparent), 
s bohyní Fámou  (Göttin Fama) na vrcho-
lu,17 u podstavce symbolicky podpíranou 
Šlechetností (Großmuth) v podobě ctihod-
né matróny. Obě dámy provázely patřičné 
atributy. Fáma disponovala trubkou (Po-
sanne), Šlechetnost vavřínovou větévkou 
zaručovala střelcům vítězství, slávu, čest 
a  mír (doufejme, že symbolického smytí 
prolité krve třeba nebylo).18 Vše náleži-
tě dotvořily oslavné nápisy v  girlandách 
a  věncích. V  popředí výjevu, přisvětlená 
ohněm planoucím na  obětní míse, vyni-
kala schránka na  milodary (Opfer Stock) 
s nápisem „Gratae Gratulationes“. Kolem 
ní se skvěly střelecké insignie – pušky, ter-
če, vlajky atd.

Po skončení slavnosti (Solenität)19 na střel-
nici se celá společnost odebrala do nově 
vystavěného, vkusně vyzdobeného sálu 
Kajetána Entla,20 kde hrabě Vetter pořádal 
ples nejen pro střelce, ale také pro slavný 
magistrát a  „větší počet ctěných měšťa-
nů“, pozvaných formou volných vstupe-
nek. Jen „frei Ball“ údajně stál krále střelců 
360 zlatých! Ale velikomyslný muž a přítel 
střelců („großmüthige Mann und Schüt-
zenfreund“) vynaložených prostředků urči-
tě nelitoval – šlo přece o čest a slávu spo-
lečně sdílené vznešené záliby!

Nevíme, zda hned od volných střeleb nebo 
až od královské střelby 1800 zdobila pro-
stějovskou střelnici dlouhá léta památka 
na střelecké mistrovství pana Vettera, pro-
vedením a symbolickou náplní hodná jeho 
postavení, uměleckých a kulturních zálib. 

Na královském terči, snad nejhonosnějším 
v  prostějovské sbírce, k  již jmenovaným 
ochránkyním svého prostějovského dne 
přidal ještě jednu patronku: Athéna – pa-
trně Nikéforos, bohyně vítězství a ochrán-
kyně řemeslnických sdružení, sedící 
na  vyvýšenině před Prostějovem, přijímá 
od orla střelecký terč a jako cíl ho společ-
ně umísťují do středu emblému.21 Vedutu 
města podal umělec poněkud schematic-
ky, ale zachytil všechny důležité objekty. 
Pohled od Olomouce nepochybně dotvá-
řel symboliku obrazu. Podoba bohyně vy-
kazuje nespornou znalost antických tradic 
– nechybí kožená zbroj, aigis, oštěp, sova 
na  přilbě – jen hlavu Medúzy nahradily 
na štítě vetterovské lilie.22 Dvoudílný opis 
latinsky (jediný případ užití klasického ja-
zyka na  prostějovském terči) oslavuje cí-
saře Františka II. a velebí Prostějovany.

Kéž bohové zůstanou městu a  jeho oby-
vatelům nakloněni a  Fáma angažovaná 
„jeho střelci“ šíří dál dobrou pověst pana 
Johanna Waltera, úspěšného střelmista 
prostějovského!
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POZNÁMKY
1 V originále „1ten Schützen Vorsteher der 
Schützen Gesellschaft in Proßnitz“. Prostějov-
ská Střelecká společnost měla národnostně 
smíšenou členskou základnu, úřadovala němec-
ky. Paměti jsou sepsány německy, s ojedinělými 
latinskými termíny (ne vždy přesně znějícími). 
Volné překlady autorka – tam, kde lze předpo-
kládat možné doplnění smyslu výrazu po dal-
ším poznání místních, osobních a střeleckých 
terminologických specifik, uvedeno v závorce 
originální znění. K funkci střelmistra viz INDRA, 
J.: Stručný přehled vývoje střelectví na Moravě 
a ve Slezsku. In Střelecké spolky Moravy, Slez-
ska a města Brna na přelomu 19. a 20. století. 
Ed. SCHILDBERGER, V. ml., Brno, b. d. [2005], 
s. 11–12: „Nejvyšší funkci ve střeleckých spol-
cích zastával vrchní střelecký mistr, volený vý-
borem spolku na jedno či více většinou tříletých 
funkčních období. Podle stanov zodpovídal... 
za veškeré dění ve spolku.“

2 Státní okresní archiv Prostějov, fond Spolky 
Prostějov, JAF 995, Ostrostřelci Prostějov, č. 6 
– Kniha opisů odeslané korespondence (opisy 
stanov), 1794–1846, Grundbuch der Schützen-
gesellschaft in Proßnitz, Anno 1794 (dále jen 
Grundbuch), s. 1–13.

3 Z prostějovských střeleckých terčů se zacho-
valo pouhé torzo – 11 kusů. Viz KOKOJANOVÁ, 
M.: Emblémy prostějovských střeleckých terčů. 
Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově 
2005, s. 49–65.

4 Právě tento řád dokumentuje, že společnost 
v dalších letech znovuobjevovala své tradice. 
V době, kdy pan Walter pracoval na svých zápis-
cích, byl řád zřejmě ještě nezvěstný. Později ori-
ginál – nebo soudobý opis – vevázali na konec 
Grudbuch, a navíc pozdější opis předřadili před 
první složku knihy. 

5 Prostějovské střelectví ještě nenašlo svého 
historika. Základní informace o místních střel-
cích najde zájemce v populárním článku, který 
doprovázel výstavu Moravského zemského mu-
zea v Brně zapůjčenou roku 2005 do Prostějova 
– viz KOKOJANOVÁ, M.: „Kdo jsou ti střelci?“ 
(Na okraj výstavy Dobrá trefa). Prostějovský tý-
den, roč. 15, 2005, č. 17 (2. 3. 2005), s. 10; č. 

19 (9. 3. 2005), s. 14; č. 21 (16. 3. 2005), s. 11; 
č. 23 (23. 3. 2005), s. 13; č. 25 (30. 3. 2005), 
s. 12.

6  Výnos zapsán na první list předsádky Grund- 
buch. Původně částka odsouhlasena v podobě 
„6 dukátů“. Posvícení, jedna z nejvýznamnějších 
lokálních výročních církevně-společenských 
událostí, se v Prostějově od roku 1703 koná prv-
ní neděli po svátku Povýšení svatého Kříže (14. 
září). Střelby v tomto termínu konané se v něm-
čině nazývaly Kirchweih- nebo též Gemeind- 
schiessen.

7 Muzeum Prostějovska v Prostějově, skupina 
Střelecké terče (dále jen Terče), kat. č. Uc 3, inv. 
č. 4291.

8 Autor užívá ne právě běžný tvar „Peller“ 
(správně Päler).

9 Cílník (Pritschenmeister) byl „v dnešním slo-
va smyslu konferenciérem, vyvolavačem, příle-
žitostným básníkem a šprýmařem, musel znát 
dokonale mravy a ceremoniel na střelnicích; 
poskytoval rady pořadatelům, přednášel rý-
mované slavnostní řeči a lehké přestupky proti 
střeleckému řádu trestal šaškovskou plácačkou 
(Pritsche)...“ – viz LUGS, J. Střelci a čarostřelci. 
Praha, 1973, s. 56. Střelba královská představo-
vala hlavní střelecký podnik roku a tomu odpo-
vídaly i ceremonie ji provázející a rekvizity při ní 
používané. Údajně od roku 1794 bývalo v Pros-
tějově zvykem konat královskou střelbu v srpnu. 
Vítěze střeleb označovali termínem král, druhý 
a třetí střelec měli titul pravého a levého mar-
šála.

10 Opisy smluv v Grundbuch.

11 Červená a bílá příslušely v obecné tradici 
pritschenmeisterovi. V 19. století se v Prostějo-
vě píše o černo-zlatých střeleckých vlajkách, ale 
oděv prietschenmeistera si barevnost podržel. 
Viz převyprávění střeleckého inventáře z roku 
1838 in KOKOJANOVÁ, M.: Když v „městské 
knihovně“ ještě ukládali knihy do pokladnice. 
(Příspěvek k dějinám prostějovských střelců). 
Štafeta XXXVI, 2005, č. 2 (109–110), s. 54–58. 
Též zobrazení – Terč, kat. č. Uc 10, inv. č. 4298 
– z roku 1823.



MUSEUM  VIVUM  2007

262

12 V roce 1796, při sepisování zmíněných 
smluv, počet členů kolísal mezi 21 až 23.

13 Lot vážil cca 17,5 gramu.

14 Zdá se, i když to není zdůrazněno, že purk-
mistr vystupuje v roli střeleckého inspektora – 
viz INDRA, J. c. d., s. 11.

15 Pravděpodobně se jednalo o olejové svítil-
ny, kahance – viz Slownjk česko-německý Jose-
fa Jungmanna. II. díl, s. 261.

16 Střelecký komisař odpovídal za vnitřní or-
ganizaci společnosti, výcvik střelců, zajištění 
bezpečnosti na střelnici atd. – viz INDRA, J. 
c. d., s. 11. Bratři Entlové patřili na přelomu 
19. a 20. století ke špičkám prostějovské spo-
lečnosti a oporám střeleckého hnutí.

17 Vídeňský sáh měřil 1,8965 m. „Fama – řím-
skými básníky perzonifikovaná Pověst, jež se 
rozrůstá z nepatrných počátků nesmírnou rych-
lostí do obrovských rozměrů“ (viz Encyklopedie 
antiky. Praha 1973, s. 190).

18 Tamtéž, s. 661.

19 Snad zkomolenina latinského Solemnitas.

20 Byl součástí hospody předního prostějov-
ského patricije, která stávala na západní straně 
hlavního náměstí, nedaleko od střelnice (v mís-
tech dnešní radnice – v roce 1805 zde ubytovali 
ruského cara).

21 Terče, kat. č. Uc 4, inv. č. 4292. Vzhledem 
k tomu, že bohyně má na hlavě přilbu helénského 
typu, jde pravděpodobně o tuto podobu božstva. 
Vzhledem k probíhajícím napoleonským válkám 
nelze vyloučit, že by se mohlo jednat o Minervu, 
bohyni války (Viz cit. Encyklopedie antiky, s. 84, 
387). V době vzniku cit. článku KOKOJANOVÁ, 
M. Emblémy..., s. 53–55 ještě nebyl záznam 
o královské střelbě objeven, a proto byl jako pů-
vodce terče mylně hypoteticky označen Anton 
Opfermann z Prostějova. Po stanovení správné 
osoby krále lze odpovědět na většinu otázek, jež 
v článku zůstaly otevřené. Datum vzniku terče 
nutno posunout o rok (při výpočtu chronogramu 
se započítává i úvodní přetržené „I“).

22 „Vetter von der Lilie, jméno šlechtického 
rodu usedlého na Moravě a ve Štýrsku, jenž r. 
1653 povýšen byl do stavu hraběcího.“ – viz Ot-
tův slovník naučný, 26, s. 628.
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PRAMENY 
Muzeum Prostějovska v Prostějově, skupina 
Střelecké terče, kat. č. Uc 3, inv. č. 4291; kat. č. 
Uc 4, inv. č. 4292; kat. č. Uc 10, inv. č. 4298.

Státní okresní archiv Prostějov, fond Spolky 
Prostějov, JAF 995, Ostrostřelci Prostějov, č. 6 
– Kniha opisů odeslané korespondence (opisy 
stanov), 1794–1846, Grundbuch der Schützen-
gesellschaft in Proßnitz, Anno 1794.
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SUMMARY
The shooting company of Prostějov was foun-
ded in 1698. However, its standard did not show 
a marked growth in the following century, at the 
end of which the shooters’ efforts were in a cri-
sis. Johann Walther, the imperial and royal drink 
warden, was unpleasantly surprised by the con-
fusion and chaos in the rules (especially as far 
as safety was concerned), property conditions, 
records, obeying customs etc., which shocked 
him after he was installed in the position of chi-
ef explosives manager in 1794. He did his best, 
artfully utilising the changing atmosphere of his 
era, to restore order in the company, to rehabi-
litate it in the eyes of the city’s authorities and 
to make it more attractive to the public. As he 
feared that after he resigned (in 1799 or 1800), 
his achievements might be forgotten again, he 
incorporated his “Richtschnur und einige Merk-
würdigkeiten de a[nn]o [1]794” in a document 
which was later wrongly referred to as a book 
of copies of his correspondence, where he 
described the changes of the company under 
his “rule”.

His written statement is remarkably comple-
mented by two targets which were incidentally 
manufactured at the beginning and end of his 
stay in the position: The first is a response to 
the settlement of disputes with municipal autho-
rities and approves financial support for shoo-
ting at a festival provided by the city’s treasury 
in 1794. The growing standard of the company 
reflected in the style and prestige of shooting 
events is illustrated on the other target donated 
by Antonín, Count von Vetter of Lily, a canon of 
the Dome Capitol of Olomouc, archdeacon and 
infulled prelate of Moravia, the shooters’ king of 
1799 and a mercenary of free shooting in the 
same year.
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